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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Dimensões: 
o Comprimento: 10740 mm 
o Distância entre eixos: 4590 mm 
o Comprimento frontal: 2675 mm 
o Comprimento traseiro: 3475 mm 
o Largura (carroçaria):2500 mm 
o Altura total: 3458 mm 
o Altura interior: 2390 mm 

 

 Capacidade: 
o Total passageiros (EU Class I) 60 (66 de acordo com 

os regulamentos da UE e considerando espaços de 
cadeiras de rodas vago. Este valor poderá variar de 
acordo com o layout final) 

o N° de assentos: 31 
o Lugares de pé: 28 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 

 

 Tração: 
a) Motor: SIEMENS 

o Tipo motor: Síncrono de íman permanente 
o Tensão nominal: 525 V - 740 V 
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o Potência nom.:160 Kw 
o Torque max.: 2500 Nm 
o Arrefecimento: Água 

 

b) Transmissão: 
o Transmissão direta (sem caixa) 

 

 Baterias de tração: 
a) Tipo de baterias: Zen 35 

o Células: NMC (níquel, manganês e óxido de cobalto) 
 

b) Capacidade: 280 kWh: 
o AUTONOMIA MÍNIMA ESTIMADA DE 180 km 

 

c) Carregamento de baterias:  
o Carregamento: Plug-in/CCS Type 2 socket, 200 A 
o Lado direito, sobre a roda da frente 
 

 Sistema de travagem: 
o Sistema de freio electropneumático WABCO EBS 3, 

incl. ABS e ASR 
o Travagem de disco em todas as rodas e travão de 

parque 
o Travagem regenerativa  

 

 Chassis: 
o Chassi low-floor, em aço de alta resistência 
o Gancho de reboque dianteiro e traseiro com entrada 

de ar na frente 
a) Eixos: 

o Eixo da frente: Suspensão independente, ZF RL 82 EC 
o Eixo de trás: Eixo rebaixado, ZF AV133, for low-floor 
o Barra estabilizadora no eixo dianteiro e traseiro 

 

b) Suspensão: 
o Suspensão a ar controlada eletronicamente (ECAS) 

Controle de nível automático 
o Kneeling no lado da porta 
o Ajuste de altura manual 

 

c) Rodas:  
o 275/70 R22.5" pneus / jante 22.5" x 7.5" em ferro 

 

 Carroçaria: 
a) Estrutura: 

o Tampas de arco de roda e anteparas de estrutura 
inferior em aço inoxidável 

o Painéis laterais: Sistema em alumínio co-bolt 
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o Estrutura piso: Aço-carbono tratado com processo de 
metalização e insonorização e isolamento térmico 
conforme norma europeia 

o Frente e traseira: Aço-carbono tratado com tinta epóxi 
para anti corrosão 

o Estrutura baterias: Moldura de tubo de aço 
o Teto: Aparado em pecolit (GFRP) ligado à estrutura 

 

b) Coberturas exteriores: 
o Painéis laterais: Material compósito de alumínio 
o Frente, traseira e teto: Plástico reforçado com fibra de 

vidro 
 

c) Portas:  
o Portas marca MASATS 
o Porta 1: Porta deslizante interna elétrica, folha dupla 
o Porta 2: Porta deslizante elétrica para fora, folha dupla 
o Proteção contra entalamento 
 
 

d) Janelas: 
o Para-brisas: ligado para estruturar vidro transparente 

laminado com resistência elétrica de 
desembaciamento integrada; ligado para estruturar 
vidro claro laminado sem resistência elétrica de 
desembaciamento integrada 

o Laterais: Janelas panorâmicas; ligado à estrutura de 
vidro temperado, colorido de 5 mm de espessura 

o Traseira: ligado à estrutura; vidro único temperado 
colorido 

o Motorista: Janela dupla com abertura, de 
deslizamento; vidro transparente temperado e com 
resistência elétrica 

o Todas as janelas com serigrafia (rodeada com 
bolinhas) 

 

e) Cor dos vidros: 
o O vidro da porta 1, a janela do motorista e o para-

brisas são transparentes 
o Restantes vidros e janelas coloridas, com vidro 

laminados simples e caixilho colado 
 

 Climatização: 
a) Controlo de temperatura: 

o Controlado automaticamente pelo motorista 
o Controle de temperatura do ar totalmente automático 

 
b) Climatização: 

o Ar condicionado elétrico com arrefecimento 
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o 2x ventiladores de ar sob o assento colocados à 
esquerda e à direita, um próximo ao eixo dianteiro, um 
próximo ao eixo traseiro 

 

c) Ventilação: 
o 2x extratores de ar elétrico, teto montado na parte 

traseira 
 

d) Climatização cabine motorista: 
o Ar condicionado elétrico com caixa frontal com função 

de refrigeração e reaquecimento e desembaciamento 
 

 Zona motorista: 
a) Cabine motorista: 

o Cabine do motorista em fibra (PRFV), de acordo com a 
norma ISO 16121 

o Porta com fechadura magnética 
o Volante ajustável, em altura e inclinação 
o Protetor solar elétrico para o para-brisas, tipo tesoura 
o Lugar para garrafa de água 
o Relógio digital 
o Extintor de incêndio 
o Kit de primeiros socorros 
o Provisão para sistema de bilhética a fornecer pela 

entidade adjudicante 
o Cortina proteção solar manual para janela do 

motorista, tipo tesoura 
o Direção servo assistidas hidraulicamente 

 

b) Assento de motorista: 
o Grammer MSG 90.6 pneumático ou ISRI 6860/875 
 

c) Painel de instrumentos (VDV 234 & ISO 16121 de acordo): 
o Actia Podium 2 
o Controles ergonomicamente posicionados 
o Display central em TFT 
o Consola inclinável, juntamente com volante / coluna 

  
 

 Lugares: 
a) Assentos passageiros: 

o Ster New City, com plástico moldado e tecido, tipo 
cantilever 

 
b) Rampa cadeira de rodas: 

o Folha de livro tipo placa única, rampa manual na porta 
2 (Compak) 

 

 Interiores: 
a) Corrimões: 
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o Tubo de aço inoxidável 
o Corrimãos horizontais com uma almofada de espuma 

de poliuretano na primeira fila 
 

b) Acabamentos interiores: 
o Chão em contraplacado, 15 mm de espessura 
o Vinil antiderrapante em PVC para tapetes, com som e 

isolamento térmico, Tarabus® MK (6 mm) 
o Painéis laterais interiores em alumínio ou painel 

laminado 
o Sancas em ABS com saídas de ar integradas 
o Acessos no piso: 1 acesso para depósito de água (1 

acesso para motor PEM; 1 acesso para inversor ELFA; 
1 acesso para radiador) 

o Janelas com acabamento em ABS 
 

 Sistemas informativos: 
a) Painéis de destino: 

o Marca NSS com protocolo de comunicação RS485 
o Em led alto brilho, cor âmbar 
o Frontal com comando com visor LCD, para 

programação de destinos, lateral e traseiro 
 

b) Sinal de STOP: 
o Botões de STOP ao longo do veículo com a inscrição 

em braile, uma a cada duas filas de assentos, com luz 
avisadora no painel do motorista 

 

c) Sistema de informação: 
o Monitor Led de 21´ para informações dos passageiros 
o Quatro altifalantes no compartimento dos passageiros 

 
d) Outros 

o Portas USB duplas para todos os assentos 
o Wi-fi para passageiros 
o Rádio com leitor de MP3 
o Sistema de monitorização e telemetria (Viriciti), com 

disponibilização de informação parametrizável e 
conforme o caderno de encargos 

 

 Sistema elétrico: 
o Multiplexado CAN 
o 24V circuito 
o 2x 12V 100 Ah baterias 
o Luz interior: Tecnologia LED (em calha) integrada no 

teto 
o Luz exterior: Tecnologia LED, com homologação CE 

(farolins com acesso de manutenção simples, abertura 
para o exterior por dobradiça) 
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 Espelhos: 
o Espelhos retrovisores externos de regulação elétrica e 

aquecidos 
 

 Pintura: 
o Duas cores à base de água com grafismo a indicar 
o Tratamento de proteção de piso com tinta anti-

lascamento FT 90 
 

 Segurança: 
o Deteção e extinção de incêndio 
o Extintores manuais de incêndio 
o Martelos de emergência (com cabo de aço e sem 

campainha) 
o AVAS - Sistema de Alerta de Veículos Acústico 
o Sistema de aviso marcha atrás 
o Triângulo de sinalização 

 
 

 Outros: 
o Macaco 
o Roda sobresselente completa 

 
 Garantias: 

o Prazo de garantia de baterias: 6 (seis) anos 
o Prazo de garantia de chassis: 4 (quatro) anos 
o Prazo de garantia de pintura: 5 (cinco) anos 
o Prazo de garantia de carroçaria: 4 (quatro) anos 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 472260 
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 Dimensões: 
o Comprimento: 11995 mm 
o Distância entre eixos: 5845 mm 
o Comprimento frontal: 2675 mm 
o Comprimento traseiro: 3475 mm 
o Largura (carroçaria):2500 mm 
o Altura total: 3320 mm 
o Altura interior: 2332 mm 

 

 Capacidade: 
o Total passageiros (EU Class I) 81 (85 de acordo com 

os regulamentos da UE e considerando espaços de 
cadeiras de rodas vago. Este valor poderá variar de 
acordo com o layout final) 

o N° de assentos: 39 
o Lugares de pé: 40 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 

 

 Tração: 
a) Motor: SIEMENS 
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o Tipo motor: Síncrono de íman permanente 
o Tensão nominal: 525 V - 740 V 
o Potência nom.:160 Kw 
o Torque max.: 2500 Nm 
o Arrefecimento: Água 

 

b) Transmissão: 
o Transmissão direta (sem caixa) 

 

 Baterias de tração: 
a) Tipo de baterias: Zen 35 

o Células: NMC (níquel, manganês e óxido de cobalto) 
 

b) Capacidade: 280 kWh: 
o AUTONOMIA MÍNIMA ESTIMADA DE 180 km 

 

c) Carregamento de baterias:  
o Carregamento: Plug-in/CCS Type 2 socket, 200 A 
o Lado direito, sobre a roda da frente 

 

 Sistema de travagem: 
o Sistema de freio electropneumático WABCO EBS 3, 

incl. ABS e ASR 
o Travagem de disco em todas as rodas e travão de 

parque 
o Travagem regenerativa  

 

 Chassis: 
o Chassi low-floor, em aço de alta resistência 
o Gancho de reboque dianteiro e traseiro com entrada 

de ar na frente 
 

a) Eixos: 
o Eixo da frente: Suspensão independente, ZF RL 82 EC 
o Eixo de trás: Eixo rebaixado, ZF AV133, for low-floor 
o Barra estabilizadora no eixo dianteiro e traseiro 

 

b) Suspensão: 
o Suspensão a ar controlada eletronicamente (ECAS) 

Controle de nível automático 
o Kneeling no lado da porta 
o Ajuste de altura manual 

 

c) Rodas:  
o 275/70 R22.5" pneus / jante 22.5" x 7.5" em ferro 

 

 Carroçaria: 
a) Estrutura: 

o Tampas de arco de roda e anteparas de estrutura 
inferior em aço inoxidável 
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o Painéis laterais: Sistema em alumínio co-bolt 
o Estrutura piso: Aço-carbono tratado com processo de 

metalização e insonorização e isolamento térmico 
conforme norma europeia 

o Frente e traseira: Aço-carbono tratado com tinta epóxi 
para anti corrosão 

o Estrutura baterias: Moldura de tubo de aço 
o Teto: Aparado em pecolit (GFRP) ligado à estrutura 

 

b) Coberturas exteriores: 
o Painéis laterais: Material compósito de alumínio 
o Frente, traseira e teto: Plástico reforçado com fibra de 

vidro 
 

c) Portas:  
o Portas marca MASATS 
o Porta 1: Porta deslizante interna elétrica, folha dupla 
o Porta 2: Porta deslizante elétrica para fora, folha dupla 
o Proteção contra entalamento 

 
 

d) Janelas: 
o Para-brisas: ligado para estruturar vidro transparente 

laminado com resistência elétrica de 
desembaciamento integrada; ligado para estruturar 
vidro claro laminado sem resistência elétrica de 
desembaciamento integrada 

o Laterais: Janelas panorâmicas; ligado à estrutura de 
vidro temperado, colorido de 5 mm de espessura 

o Traseira: ligado à estrutura; vidro único temperado 
colorido 

o Motorista: Janela dupla com abertura, de 
deslizamento; vidro transparente temperado e com 
resistência elétrica 

o Todas as janelas com serigrafia (rodeada com 
bolinhas) 

 

e) Cor dos vidros: 
o O vidro da porta 1, a janela do motorista e o para-

brisas são transparentes 
o Restantes vidros e janelas coloridas, com vidro 

laminados simples e caixilho colado 
 

 Climatização: 
a) Controlo de temperatura: 

o Controlado automaticamente pelo motorista 
o Controle de temperatura do ar totalmente automático 

 

b) Climatização: 
o Ar condicionado elétrico com arrefecimento 
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o 2x ventiladores de ar sob o assento colocados à 
esquerda e à direita, um próximo ao eixo dianteiro, um 
próximo ao eixo traseiro 

 

c) Ventilação: 
o 2x extratores de ar elétrico, teto montado na parte 

traseira 
 

d) Climatização cabine motorista: 
o Ar condicionado elétrico com caixa frontal com função 

de refrigeração e reaquecimento e desembaciamento 
 

 Zona motorista: 
a) Cabine motorista: 

o Cabine do motorista em fibra (PRFV), de acordo com a 
norma ISO 16121 

o Porta com fechadura magnética 
o Volante ajustável, em altura e inclinação 
o Protetor solar elétrico para o para-brisas, tipo tesoura 
o Lugar para garrafa de água 
o Relógio digital 
o Extintor de incêndio 
o Kit de primeiros socorros 
o Provisão para sistema de bilhética a fornecer pela 

entidade adjudicante 
o Cortina proteção solar manual para janela do 

motorista, tipo tesoura 
o Direção servo assistidas hidraulicamente 

 

b) Assento de motorista: 
o Grammer MSG 90.6 pneumático ou ISRI 6860/875 
 

c) Painel de instrumentos (VDV 234 & ISO 16121 de acordo): 
o Actia Podium 2 
o Controles ergonomicamente posicionados 
o Display central em TFT 
o Consola inclinável, juntamente com volante / coluna 

  

 Lugares: 
a) Assentos passageiros: 

o Ster New City, com plástico moldado e tecido, tipo 
cantilever 

 

b) Rampa cadeira de rodas: 
o Folha de livro tipo placa única, rampa manual na porta 

2 (Compak) 
 

 Interiores: 
a) Corrimões: 

o Tubo de aço inoxidável 
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o Corrimãos horizontais com uma almofada de espuma 
de poliuretano na primeira fila 

 

b) Acabamentos interiores: 
o Chão em contraplacado, 15 mm de espessura 
o Vinil antiderrapante em PVC para tapetes, com som e 

isolamento térmico, Tarabus® MK (6 mm) 
o Painéis laterais interiores em alumínio ou painel 

laminado 
o Sancas em ABS com saídas de ar integradas 
o Acessos no piso: 1 acesso para depósito de água (1 

acesso para motor PEM; 1 acesso para inversor ELFA; 
1 acesso para radiador) 

o Janelas com acabamento em ABS 
 

 Sistemas informativos: 
a) Painéis de destino: 

o Marca NSS com protocolo de comunicação RS485 
o Em Led de alto brilho, cor âmbar 
o Frontal com comando com visor LCD, para 

programação de destinos, lateral e traseiro 
 

b) Sinal de STOP: 
o Botões de STOP ao longo do veículo com a inscrição 

em braile, uma a cada duas filas de assentos, com luz 
avisadora no painel do motorista 

 
c) Sistema de informação: 

o Monitor Led de 21´para informação dos passageiros 
o Quatro altifalantes no compartimento dos passageiros 

 

d) Outros 
o Portas USB duplas para todos os assentos 
o Wi-fi para passageiros 
o Rádio com leitor de MP3 
o Sistema de monitorização e telemetria (Viriciti), com 

disponibilização de informação parametrizável e 
conforme o caderno de encargos 

 
 Sistema elétrico: 

o Multiplexado CAN 
o 24V circuito 
o 2x 12V 100 Ah baterias 
o Luz interior: Tecnologia LED (em calha) integrada no 

teto 
o Luz exterior: Tecnologia LED, com homologação CE 

(farolins com acesso de manutenção simples, abertura 
para o exterior por dobradiça) 

 

 Espelhos: 
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o Espelhos retrovisores externos de regulação elétrica e 
aquecidos 

 
 Pintura: 

o Duas cores à base de água com grafismo a indicar 
o Tratamento de proteção de piso com tinta anti-

lascamento FT 90 
 

 Segurança: 
o Deteção e extinção de incêndio 
o Extintores manuais de incêndio 
o Martelos de emergência (com cabo de aço e sem 

campainha) 
o AVAS - Sistema de Alerta de Veículos Acústico 
o Sistema de aviso marcha atrás 
o Triângulo de sinalização 

 
 Outros: 

o Macaco 
o Roda sobresselente completa 

 

 Garantias: 
o Prazo de garantia de baterias: 6 (seis) anos 
o Prazo de garantia de chassis: 4 (quatro) anos 
o Prazo de garantia de pintura: 5 (cinco) anos 
o Prazo de garantia de carroçaria: 4 (quatro) anos 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 487560 
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 Dimensões: 
o Comprimento: 11995 mm 
o Distância entre eixos: 5845 mm 
o Comprimento frontal: 2675 mm 
o Comprimento traseiro: 3475 mm 
o Largura (carroçaria):2500 mm 
o Altura total: 3320 mm 
o Altura interior: 2332 mm 

 

 Capacidade: 
o Total passageiros (EU Class I) 78 (82 de acordo com 

os regulamentos da UE e considerando espaços de 
cadeiras de rodas vago. Este valor poderá variar de 
acordo com o layout final) 

o N° de assentos: 36 
o Lugares de pé: 40 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 

 

 Tração: 
a) Motor: SIEMENS 
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o Tipo motor: Síncrono de íman permanente 
o Tensão nominal: 525 V - 740 V 
o Potência nom.:160 Kw 
o Torque max.: 2500 Nm 
o Arrefecimento: Água 

 

b) Transmissão: 
o Transmissão direta (sem caixa) 

 

 Baterias de tração: 
a) Tipo de baterias: Zen 35 

o Células: NMC (níquel, manganês e óxido de cobalto) 
 

b) Capacidade: 280 kWh: 
o AUTONOMIA MÍNIMA ESTIMADA DE 180 km 
 

c) Tensão nominal: 622 V 
 

d) Carregamento de baterias:  
o Carregamento: Plug-in/CCS Type 2 socket, 200 A 
o Lado direito, sobre a roda da frente 
 

 

 Sistema de travagem: 
o Sistema de freio electropneumático WABCO EBS 3, 

incl. ABS e ASR 
o Travagem de disco em todas as rodas e travão de 

parque 
o Travagem regenerativa  
 

 Chassis: 
o Chassi low-floor, em aço de alta resistência 
o Gancho de reboque dianteiro e traseiro com entrada 

de ar na frente 
 

a) Eixos: 
o Eixo da frente: Suspensão independente, ZF RL 82 EC 
o Eixo de trás: Eixo rebaixado, ZF AV133, for low-floor 
o Barra estabilizadora no eixo dianteiro e traseiro 

 

b) Suspensão: 
o Suspensão a ar controlada eletronicamente (ECAS) 

Controle de nível automático 
o Kneeling no lado da porta 
o Ajuste de altura manual 

 

c) Rodas:  
o 275/70 R22.5" pneus / jante 22.5" x 7.5" em ferro 

 

 Carroçaria: 
a) Estrutura: 
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o Tampas de arco de roda e anteparas de estrutura 
inferior em aço inoxidável 

o Painéis laterais: Sistema em alumínio co-bolt 
o Estrutura piso: Aço-carbono tratado com processo de 

metalização e insonorização e isolamento térmico 
conforme norma europeia 

o Frente e traseira: Aço-carbono tratado com tinta epóxi 
para anti corrosão 

o Estrutura baterias: Moldura de tubo de aço 
o Teto: Aparado em pecolit (GFRP) ligado à estrutura 

 

b) Coberturas exteriores: 
o Painéis laterais: Material compósito de alumínio 
o Frente, traseira e teto: Plástico reforçado com fibra de 

vidro 
 

c) Portas:  
o Porta 1: Porta marca MASATS 
o Porta 1: Porta deslizante interna elétrica, folha dupla 
o Porta 2: Porta deslizante elétrica para fora, folha dupla 
o Proteção contra entalamento 

 
d) Janelas: 

o Para-brisas: ligado para estruturar vidro transparente 
laminado com resistência elétrica de 
desembaciamento integrada; ligado para estruturar 
vidro claro laminado sem resistência elétrica de 
desembaciamento integrada 

o Laterais: Janelas panorâmicas; ligado à estrutura de 
vidro temperado, colorido de 5 mm de espessura 

o Traseira: ligado à estrutura; vidro único temperado 
colorido 

o Motorista: Janela dupla com abertura, de 
deslizamento; vidro transparente temperado e com 
resistência elétrica 

o Todas as janelas com serigrafia (rodeada com 
bolinhas) 

 

e) Cor dos vidros: 
o O vidro da porta 1, a janela do motorista e o para-

brisas são transparentes 
o Restantes vidros e janelas coloridas, com vidro 

laminados simples e caixilho colado 
 

 Climatização: 
a) Controlo de temperatura: 

o Controlado automaticamente pelo motorista 
o Controle de temperatura do ar totalmente automático 

 

b) Climatização: 
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o Ar condicionado elétrico com arrefecimento 
o 2x ventiladores de ar sob o assento colocados à 

esquerda e à direita, um próximo ao eixo dianteiro, um 
próximo ao eixo traseiro 

 

c) Ventilação: 
o 2x extratores de ar elétrico, teto montado na parte 

traseira 
 

d) Climatização cabine motorista: 
o Ar condicionado elétrico com caixa frontal com função 

de refrigeração e reaquecimento e desembaciamento 
 

 Zona motorista: 
a) Cabine motorista: 

o Cabine do motorista em fibra (PRFV), de acordo com a 
norma ISO 16121 

o Porta com fechadura magnética 
o Volante ajustável, em altura e inclinação 
o Protetor solar elétrico para o para-brisas, tipo tesoura 
o Lugar para garrafa de água 
o Relógio digital 
o Extintor de incêndio 
o Kit de primeiros socorros 
o Provisão para sistema de bilhética a fornecer pela 

entidade adjudicante 
o Cortina proteção solar manual para janela do 

motorista, tipo tesoura 
o Direção servo assistidas hidraulicamente 

 

b) Assento de motorista: 
o Grammer MSG 90.6 pneumático ou ISRI 6860/875 
 

c) Painel de instrumentos (VDV 234 & ISO 16121 de acordo): 
o Actia Podium 2 
o Controles ergonomicamente posicionados 
o Display central em TFT 
o Consola inclinável, juntamente com volante / coluna 

  

 Lugares: 
a) Assentos passageiros: 

o Ster New City, com plástico moldado e tecido, tipo 
cantilever 

 

b) Rampa cadeira de rodas: 
o Folha de livro tipo placa única, rampa manual na porta 

2 (Compak) 
 

 Interiores: 
a) Corrimões: 
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o Tubo de aço inoxidável 
o Corrimãos horizontais com uma almofada de espuma 

de poliuretano na primeira fila 
 

b) Acabamentos interiores: 
o Chão em contraplacado, 15 mm de espessura 
o Vinil antiderrapante em PVC para tapetes, com som e 

isolamento térmico, Tarabus® MK (6 mm) 
o Painéis laterais interiores em alumínio ou painel 

laminado 
o Sancas em ABS com saídas de ar integradas 
o Acessos no piso: 1 acesso para depósito de água (1 

acesso para motor PEM; 1 acesso para inversor ELFA; 
1 acesso para radiador) 

o Janelas com acabamento em ABS 
 

 Sistemas informativos: 
a) Painéis de destino: 

o Marca NSS com protocolo de comunicação RS485 
o Em Led de alto brilho, cor âmbar 
o Frontal com comando com visor LCD, para 

programação de destinos, lateral e traseiro 
 

b) Sinal de STOP: 
o Botões de STOP ao longo do veículo com a inscrição 

em braile, uma a cada duas filas de assentos, com luz 
avisadora no painel do motorista 

 

c) Sistema de informação: 
o Monitor Led de 21´ para informação dos passageiros 
o Quatro altifalantes no compartimento dos passageiros 

 

d) Outros 
o Portas USB duplas para todos os assentos 
o Wi-fi para passageiros 
o Rádio com leitor de MP3 
o Sistema de monitorização e telemetria (Viriciti), com 

disponibilização de informação parametrizável e 
conforme o caderno de encargos 

 

 Sistema elétrico: 
o Multiplexado CAN 
o 24V circuito 
o 2x 12V 100 Ah baterias 
o Luz interior: Tecnologia LED (em calha) integrada no 

teto 
o Luz exterior: Tecnologia LED, com homologação CE 

(farolins com acesso de manutenção simples, abertura 
para o exterior por dobradiça) 
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 Espelhos: 
o Espelhos retrovisores externos de regulação elétrica e 

aquecidos 
 

 Pintura: 
o Duas cores à base de água com grafismo a indicar 
o Tratamento de proteção de piso com tinta anti-

lascamento FT 90 
 

 Segurança: 
o Deteção e extinção de incêndio 
o Extintores manuais de incêndio 
o Martelos de emergência (com cabo de aço e sem 

campainha) 
o AVAS - Sistema de Alerta de Veículos Acústico 
o Sistema de aviso marcha atrás 
o Triângulo de sinalização 

 

 Outros: 
o Macaco 
o Roda sobresselente completa 

 

 Garantias: 
o Prazo de garantia de baterias: 6 (seis) anos 
o Prazo de garantia de chassis: 4 (quatro) anos 
o Prazo de garantia de pintura: 5 (cinco) anos 
o Prazo de garantia de carroçaria: 4 (quatro) anos 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 487560 
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 Dimensões: 
o Comprimento: 11995 mm 
o Distância entre eixos: 5845 mm 
o Comprimento frontal: 2675 mm 
o Comprimento traseiro: 3475 mm 
o Largura (carroçaria):2500 mm 
o Altura total: 3400 mm 
o Altura interior: 2390 mm 

 

 Capacidade: 
o Total passageiros (EU Class I) 81  
o N° de assentos: 39 
o Lugares de pé: 40 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 

 

 Tração: 
a) Motor: SIEMENS 

o Tipo motor: Síncrono de íman permanente 
o Tensão nominal: 525 V - 740 V 
o Potência nom.:160 Kw 
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o Torque max.: 2500 Nm 
o Arrefecimento: Água 

 

b) Transmissão: 
o Transmissão direta (sem caixa) 

 

 Baterias de tração e sistema FC: 
a) Tipo de baterias: Forsee Power Pulse 15 battery packs 

o Células: LTO (lithium titanate oxide) 
o 3 pack´s de 15 kWh 
 

b) Capacidade: 44 kWh: 
o AUTONOMIA ESTIMADA ≥ 400 km 
 

c) Tensão nominal: 635V 
 

d) Carregamento para pré- condicionamento (climatização): 
o Plug-in/CCS Type 2 socket, 200 A 
o Na tampa traseira 
o Potência (DC): 150 kW (max) 

 

 Sistema fuelcell: 
o Quantidade Tanques: 5 kg (7,5 Kg cada) 
o H2 Capacidade Tanques: 37,5 kg 
o H2 Pressão Tanques: 350 bars 
o Tempo de abastecimento de H2 : entre 9 a 15 min. 

 (Lado direito, sobre a roda da frente) 
o Pilha de hidrogénio marca TOYOTA de 60kW 
 

 Sistema de travagem: 
o Sistema de freio electropneumático WABCO EBS 3, 

incl. ABS e ASR 
o Travagem de disco em todas as rodas e travão de 

parque 
o Travagem regenerativa  

 

 Chassis: 
o Chassi low-floor, em aço de alta resistência 
o Gancho de reboque dianteiro e traseiro com entrada 

de ar na frente 
a) Eixos: 

o Eixo da frente: Suspensão independente, ZF RL 82 EC 
o Eixo de trás: Eixo rebaixado, ZF AV133, for low-floor 
o Barra estabilizadora no eixo dianteiro e traseiro 

 

b) Suspensão: 
o Suspensão a ar controlada eletronicamente (ECAS) 

Controle de nível automático 
o Kneeling no lado da porta 
o Ajuste de altura manual 
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c) Rodas:  
o 275/70 R22.5" pneus / jante 22.5" x 7.5" em ferro 

 

 Carroçaria: 
a) Estrutura: 

o Tampas de arco de roda e anteparas de estrutura 
inferior em aço inoxidável 

o Painéis laterais: Sistema em alumínio co-bolt 
o Estrutura piso: Aço-carbono tratado com processo de 

metalização e insonorização e isolamento térmico 
conforme norma europeia 

o Frente e traseira: Aço-carbono tratado com tinta epóxi 
para anti corrosão 

o Estrutura baterias: Moldura de tubo de aço 
o Teto: Aparado em pecolit (GFRP) ligado à estrutura 

 

b) Coberturas exteriores: 
o Painéis laterais: Material compósito de alumínio 
o Frente, traseira e teto: Plástico reforçado com fibra de 

vidro 
 

c) Portas:  
o Porta 1: Porta deslizante interna elétrica, folha dupla 
o Porta 2: Porta deslizante elétrica para fora, folha dupla 
o Proteção contra entalamento 

 
d) Janelas: 

o Para-brisas: ligado para estruturar vidro transparente 
laminado com resistência elétrica de 
desembaciamento integrada; ligado para estruturar 
vidro claro laminado sem resistência elétrica de 
desembaciamento integrada 

o Laterais: Janelas panorâmicas; ligado à estrutura de 
vidro temperado, colorido de 5 mm de espessura 

o Traseira: ligado à estrutura; vidro único temperado 
colorido 

o Motorista: Janela dupla com abertura, de 
deslizamento; vidro transparente temperado e com 
resistência elétrica 

o Todas as janelas com serigrafia (rodeada com 
bolinhas) 

 

e) Cor dos vidros: 
o O vidro da porta 1, a janela do motorista e o para-

brisas são transparentes 
o Restantes vidros e janelas coloridas, com vidro 

laminados simples e caixilho colado 
 

 Climatização: 
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a) Controlo de temperatura: 
o Controlado automaticamente pelo motorista 
o Controle de temperatura do ar totalmente automático 

 

b) Climatização: 
o Ar condicionado elétrico com arrefecimento 
o 2x ventiladores de ar sob o assento colocados à 

esquerda e à direita, um próximo ao eixo dianteiro, um 
próximo ao eixo traseiro 

 

c) Ventilação: 
o 2x extratores de ar elétrico, teto montado na parte 

traseira 
 

d) Climatização cabine motorista: 
o Ar condicionado elétrico com caixa frontal com função 

de refrigeração e reaquecimento e desembaciamento 
 

 Zona motorista: 
a) Cabine motorista: 

o Cabine do motorista em fibra (PRFV), de acordo com a 
norma ISO 16121 

o Porta com fechadura magnética 
o Volante ajustável, em altura e inclinação 
o Protetor solar elétrico para o para-brisas, tipo tesoura 
o Lugar para garrafa de água 
o Relógio digital 
o Extintor de incêndio 
o Kit de primeiros socorros 
o Provisão para sistema de bilhética a fornecer pela 

entidade adjudicante 
o Cortina proteção solar manual para janela do 

motorista, tipo tesoura 
o Direção servo assistidas hidraulicamente 

 

b) Assento de motorista: 
o Grammer MSG 90.6 pneumático ou ISRI 6860/875 
 

c) Painel de instrumentos (VDV 234 & ISO 16121 de acordo): 
o Actia Podium 2 
o Controles ergonomicamente posicionados 
o Display central em TFT 
o Consola inclinável, juntamente com volante / coluna 

  

 Lugares: 
a) Assentos passageiros: 

o Ster New City, com plástico moldado e tecido, tipo 
cantilever 

 

b) Rampa cadeira de rodas: 
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o Folha de livro tipo placa única, rampa manual na porta 
2 (Compak) 

 

 Interiores: 
a) Corrimões: 

o Tubo de aço inoxidável 
o Corrimãos horizontais com uma almofada de espuma 

de poliuretano na primeira fila 
 

b) Acabamentos interiores: 
o Chão em contraplacado, 15 mm de espessura 
o Vinil antiderrapante em PVC para tapetes, com som e 

isolamento térmico, Tarabus® MK (6 mm) 
o Painéis laterais interiores em alumínio ou painel 

laminado 
o Sancas em ABS com saídas de ar integradas 
o Acessos no piso: 1 acesso para depósito de água (1 

acesso para motor PEM; 1 acesso para inversor ELFA; 
1 acesso para radiador) 

o Janelas com acabamento em ABS 
 

 Sistemas informativos: 
a) Painéis de destino em led alto brilho. cor âmbar: 

o Frontal com comando com visor LCD, para 
programação de destinos, lateral e traseiro 

 

b) Sinal de STOP: 
o Botões de STOP ao longo do veículo com a inscrição 

em braile, uma a cada duas filas de assentos, com luz 
avisadora no painel do motorista 

 

c) Sistema de informação: 
o Monitor de 21" para informações dos passageiros 
o Quatro altifalantes no compartimento dos passageiros 

 

d) Outros 
o Portas USB duplas para todos os assentos 
o Wi-fi para passageiros 
o Rádio com leitor de MP3 
o Sistema de monitorização e telemetria (Viriciti), com 

disponibilização de informação parametrizável e 
conforme o caderno de encargos 

 

 Sistema elétrico: 
o Multiplexado CAN 
o 24V circuito 
o 2x 12V 100 Ah baterias 
o Luz interior: Tecnologia LED (em calha) integrada no 

teto 
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o Luz exterior: Tecnologia LED, com homologação CE 
(farolins com acesso de manutenção simples, abertura 
para o exterior por dobradiça) 

 

 Espelhos: 
o Espelhos retrovisores externos de regulação elétrica e 

aquecidos 
 

 Pintura: 
o Duas cores à base de água com grafismo a indicar 
o Tratamento de proteção de piso com tinta anti-

lascamento FT 90 
 

 Segurança: 
o Deteção e extinção de incêndio 
o Extintores manuais de incêndio 
o Martelos de emergência (com cabo de aço e sem 

campainha) 
o AVAS - Sistema de Alerta de Veículos Acústico 
o Sistema de aviso marcha atrás 
o Triângulo de sinalização 

 

 Outros: 
o Macaco 
o Roda sobresselente completa 

 

 Garantias: 
o Prazo de garantia de baterias: 6 (seis) anos 
o Prazo de garantia de chassis: 4 (quatro) anos 
o Prazo de garantia de pintura: 5 (cinco) anos 
o Prazo de garantia de carroçaria: 4 (quatro) anos 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 561000 
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 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 em Euros s/IVA 258800 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 11.000 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 68  
o N° de assentos: 30 
o Lugares de pé: 36 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low floor com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Diesel 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 6.500 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
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o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1050 Nm 
 

 Caixa de velocidades: 
o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 
  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 
 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 240000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 12.500 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 78  
o N° de assentos: 28 
o Lugares de pé: 48 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low floor com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Diesel 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 6.500 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1050 Nm 
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 Caixa de velocidades: 
o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 
  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 240000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 13.500 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 90  
o N° de assentos: 32 
o Lugares de pé: 56 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low floor com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Gás natural (GNC) 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 7.000 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1000 Nm 
 

 Caixa de velocidades: 
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o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 300000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 15.000 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 94  
o N° de assentos: 36 
o Lugares de pé: 56 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low floor com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Gás natural (GNC) 
o Nº Cilindros: ≥ 6 em linha 
o Cilindrada: ≥ 7.000 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1000 Nm 
 

 Caixa de velocidades: 
o Automática 
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o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 320000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 11.000 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 68  
o N° de assentos: 30 
o Lugares de pé: 36 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low entry com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Gás natural (GNC) 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 6.500 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1000 Nm 
 

 Caixa de velocidades: 
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o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 
 

 Portas de serviço: 
o  ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 260000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 11.000 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 68  
o N° de assentos: 30 
o Lugares de pé: 36 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low floor com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Gás natural (GNC) 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 6.500 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1000 Nm 
 

 Caixa de velocidades: 
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o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 280000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 10.300 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 57 
o N° de assentos: 25 
o Lugares de pé: 30 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low entry com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Diesel 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 6.500 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 175 kW 
o Binário máximo: ≥ 900 Nm 
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 Caixa de velocidades: 
o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 189000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 11.000 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 68 
o N° de assentos: 30 
o Lugares de pé: 36 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low entry com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Diesel 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 6.500 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1050 Nm 
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 Caixa de velocidades: 
o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 192000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 12.500 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 78 
o N° de assentos: 28 
o Lugares de pé: 48 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low entry com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Diesel 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 6.500 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1050 Nm 
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 Caixa de velocidades: 
o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 195000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 11.500 mm 12.000 mm (standart) 
o Largura: 2550 mm 
o Altura: 3050 mm + A/C  

 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 68 
o N° de assentos: 30 
o Lugares de pé: 36 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low entry com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Gás natural (GNC) 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 6.500 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 200 kW 
o Binário máximo: ≥ 1000 Nm 
 

 Caixa de velocidades: 
o Automática 
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o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 260000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 13.500 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 90 
o N° de assentos: 32 
o Lugares de pé: 56 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low floor com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Gás natural (GNC) 
o Nº Cilindros: ≥ 5 em linha 
o Cilindrada: ≥ 7.000 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1000 Nm 
 

 Caixa de velocidades: 
o Automática 
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o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 300000 
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 Dimensões: 
o Comprimento: até 15.000 mm 
o Largura: entre 1.950 mm e 2.560 mm 
o Altura: até 3.500 mm incluindo equipamentos 

instalados sobre o tejadilho 
 

 Capacidade: 
o Total passageiros: mínimo 94 
o N° de assentos: 36 
o Lugares de pé: 56 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 
 

 Chassis: 
o Chassi Low floor com dois eixos 

 

 Motor: 
o Combustível:  Gás natural (GNC) 
o Nº Cilindros: ≥ 6 em linha 
o Cilindrada: ≥ 7.000 cm3 
o Norma Euro: Euro VI (mínimo) 
o Potência máxima: ≥ 205 kW 
o Binário máximo: ≥ 1000 Nm 
 

 Caixa de velocidades: 
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o Automática 
o Comando eletrónico integral 
o Conversor de binário 
o Retardador hidráulico incorporado 

 

 Suspensão: 
o Pneumática integral 
o Controlo eletrónico regulável em altura 

  

 Eixos: 
o Dois eixos, com rodado duplo no 2ª eixo 

 

 Portas de serviço: 
o ≥ 2 Portas de serviço, situadas do lado direito da 

viatura 
 

 Informação Sonora: 
o ≥ 4 altifalantes 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 320000 
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Lote 5.1 
Sólida 

Lote 5.2 
Metálica 

Sub 
Lote 

Pintura em: 

Preço 
da 

pintura 
s/ iva 

Preço 
da 

pintura 
s/ iva 

1 

Pequeno furgão 
semelhante a “Renault 
Kangoo” ou equivalente  

1.000 1.250 

2 L1H1  1.000 1.250 

3 L1H2 1.000 1.250 

4 L2H1 1.000 1.250 

5 L2H2  1.000 1.250 

6 L2H3  1.000 1.250 

7 L3H3  1.000 1.250 

8 L3H4  1.100 1.350 

9 L4H2  1.100 1.350 

10 

Miniautocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
6,5 m  

1.100 1.350 
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11 

Miniautocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
7,8 m  

1.750 2.000 

12 

Autocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
8,5 m  

2.000 2.250 

13 
Autocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
10,3 m  

2.500 2.750 

14 

Autocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
11 m  

2.500 2.750 

15 

Autocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
12,5 m  

3.000 3.250 

16 

Autocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
13,5 m  

4.000 4.250 

17 

Autocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
15 m  

4.000 4.250 

18 

Autocarro urbano, de 
comprimento máximo até 
21 m  

5.000 5.500 
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Sub 
Lote 

Descrição 
Preço 
hora/€ 
s/ iva 

6.1 Mecânica-auto  37 

6.2 Eletricidade-auto  37 

6.3 
Manutenção de sistemas de Ar 
condicionado  

37 

6.4 
Reparação geral de carroçarias e 
estruturas  

37 

6.5 
Reparação de bancos, estofos e 
forras  

37 

6.6 Serviços de máquina-ferramenta  37 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 (em V) 

Cilindrada ≥ 2.980 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 120 kW 

Binário 
máximo 

≥ 600 Nm 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

7.745 mm 

Largura 
[mm] 

2400 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
2

.1
6 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 59 

 

Altura [mm] 

3.370 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (18 Lug. Sent.+ 4 
Pé) + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 2 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 96850 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.700 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 210 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 
  

Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

7801 / 8 475 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.295 mm 

Altura [mm] 

≤ 3.345 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (28 Lug. Sent.+ 4 
Pé) + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira Posição Entre Eixos 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 112500 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.300 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1150 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

9.480 mm 

Largura 
[mm] 

2.400 mm 

Altura [mm] 

≤ 3.345 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (31 Lug. Sent.+ 4 
Pé) + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 4 m3 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 159600 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.850 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 180 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

12.365 mm 

Largura 
[mm] 

2.550 mm 

Altura [mm] 

3.500 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de 
serviço, situadas do 

lado direito da 
viatura 

Lotação 
  

≥ (39 Lug. Sent. + 4 
Pé) +1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 5 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 159600 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.670 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 290 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 
  

Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

12.365 mm 

Largura 
[mm] 

 2.550 mm  

Altura [mm] 

3.350 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (45 Lug. Sent. + 6 
Pé) +1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 8,5 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 174900 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.670 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 290 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

12.365 mm/13.080 
mm 

Largura 
[mm] 

2.550 mm 

Altura [mm] 

3.350 mm (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (50 Lug. Sent. + 6 
Pé) +1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 8,5 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 174900 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.300 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1150 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

9.480 mm 

Largura 
[mm] 

2.400 mm 

Altura [mm] 

 3.345 mm incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

≥ (31 Lug. Sent.+ 4 Pé 
+ 1 PMR ) + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 4 m3 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 171500 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 7.700 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 260 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1400 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 
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Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

12.365 mm/13.080 
mm 

Largura 
[mm] 

2.550 mm 

Altura [mm] 

3.350 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (33 Lug. Sent.+ 4 Pé 
+ 1 PMR ) + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 4 m3 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 176500 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.850 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 180 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 
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Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

12.365 mm/13.080 
mm 

Largura 
[mm] 

2.550 mm 

Altura [mm] 

3.350 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (39 Lug. Sent. + 4 
Pé + 1 PMR ) +1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 5 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 189900 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.670 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 290 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

12.365 mm 

Largura 
[mm] 

2.550 mm 

Altura [mm] 

3.350 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (45 Lug. Sent. + 6 
Pé + 1 PMR) +1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 8,5 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 189900 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe II 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.670 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 290 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

  

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

13.500 mm 

Largura 
[mm] 

 2.500  

Altura [mm] 

3.350 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (50 Lug. Sent. + 6 
Pé + 1 PMR )+ 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 8,5 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 189900 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe III 

Categoria 
M2 ou M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 (em linha) 

Cilindrada ≥ 2.990 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 105 kW 

Binário 
máximo 

≥ 350 Nm 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 7.200 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.250 Λ ≤ 2.300 
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Altura [mm] 

≤ 3.400 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ 29 Lug. Sent. + 1 
Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 3 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 74500 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 (em linha) 

Cilindrada ≥ 4.000 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 135 kW 

Binário 
máximo 

≥ 750 Nm 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 7.800 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.350 Λ ≤ 2.450 
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Altura [mm] 

≤ 3.400 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ 31 Lug.Sent. + 1 
Guia + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 5 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 98500 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.700 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 210 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 9.500 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.350 Λ ≤ 450 

Altura [mm] 

≤ 3.400 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ 39 Lug. Sent. + 1 
Guia + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira Posição Entre Eixos 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 162900 

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 86 

 

 

 

  

 CNCM | 40/2020 | 2.9 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.300 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1150 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 

C
o

p
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤  10.200 mm 

Largura 
[mm] 

entre 1.950 e 2.450 
mm 

Altura [mm] 

até 3.600 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 43 Lugares 

Sentados + 1 Guia + 1 
Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 4 m3 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 169500 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 7.700 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 260 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1400 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 11.500 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.500 Λ ≤ 2.560 

Altura [mm] 

até 3.600 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ 32 Lug. Sent. + 1 
Guia + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 4 m3 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 220000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M4 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.850 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 180 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 12.500 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.500 Λ ≤ 2.561 

Altura [mm] 

≤ 3.850 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ 39 Lug. Sent. + 1 
Guia + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 5 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 241000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.700 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 300 kW 

Binário 
máximo 

≥ 2100 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Pelo menos dois 
eixos, com rodado 

duplo no 2ª eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 13.500 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.500 Λ ≤ 2.560 

Altura [mm] 

≤ 3.850 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ 53 Lug. Sent. + 1 
Guia + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 12 m3 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 230000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.000 cm3 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 240 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1150 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Pelo menos dois 
eixos, com rodado 

duplo no 2ª eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 15.000 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.500 Λ ≤ 2.560 

Altura [mm] 

≤ 3.850 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ 55 Lug. Sent. + 1 
Guia + 1 Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira 
Posição Entre Eixos 

Volume ≥ 9 mᶟ 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 253000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M2 ou M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 (em linha) 

Cilindrada ≥ 4.400 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 135 kW 

Binário 
máximo 

≥ 750 Nm 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 7.800 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.350 Λ ≤ 2.450 
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Altura [mm] 

≤ 3.000 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

≥ (21 Lug. Sent.+ 1 
PMR) + 1 Guia + 1 

Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira Posição Entre Eixos 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 110000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.700 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 210 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 

C
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 9.500 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.350 Λ ≤ 450 

Altura [mm] 

≤ 3.400 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

≥ (35 Lug. Sent.+ 1 
PMR) + 1 Guia + 1 

Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira Posição Entre Eixos 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 180500 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 (em linha) 

Cilindrada ≥ 6.850 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 180 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 

C
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Dois eixos, com 
rodado duplo no 2ª 

eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 10.500 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.500 Λ ≤ 2.560 

Altura [mm] 

≤ 3.600 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (33 Lug. Sent.+ 1 
PMR) + 1 Guia + 1 

Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira Posição Entre Eixos 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 174400 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 7.600 cm3 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 230 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 
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Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Pelo menos dois 
eixos, com rodado 

duplo no 2ª eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 11.500 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.500 Λ ≤ 2.560 

Altura [mm] 

≤ 3.850 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (45 Lug. Sent.+ 1 
PMR) + 1 Guia + 1 

Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira Posição Entre Eixos 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 231000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 
Classe III 

Categoria M3 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 7.600 cm3 

Norma Euro Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 230 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1050 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo Automática 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos 
Número 

Pelo menos dois 
eixos, com rodado 

duplo no 2ª eixo 

Motriz 2º Eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

≤ 12.500 mm 

Largura 
[mm] 

> 2.500 Λ ≤ 2.560 

Altura [mm] 

≤ 3.850 (incluindo 
equipamentos 

instalados sobre o 
tejadilho) 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

≥ (45 Lug. Sent.+ 1 
PMR) + 1 Guia + 1 

Mot. 

Informação 
Sonora   

≥ 4 altifalantes 

Bagageira Posição Entre Eixos 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 252000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe I 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 em linha 

Cilindrada ≥ 2.900 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 130 kW 

Binário 
máximo 

≥ 600 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 
Comprimen
to 

até 7.600 mm 
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Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 1 Porta de serviço, 
situada do lado 

direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 16 lugares, 9 Sent. 

+ 5 Pé + 1 PMR + 1 
Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 68000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe I 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 em linha 

Cilindrada ≥ 4.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 130 kW 

Binário 
máximo 

≥ 600 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 
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Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 8.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 27 lugares, 10 

Sent. + 15 Pé + 1 PMR 
+ 1 Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 87000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe I 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 10.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 37 lugares, 15 

Sent. + 20 Pé + 1 PMR 
+ 1 Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 121000 
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 Especificidades do veículo: 
 

 

Chassis 

Classe I 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão   Pneumática integral 
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Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 12.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 43 lugares, 18 

Sent. + 23 Pé + 1 PMR 
+ 1 Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 148000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe II 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 em linha 

Cilindrada ≥ 2.900 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 130 kW 

Binário 
máximo 

≥ 600 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 
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Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 7.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 32 lugares, 25 

Sent. + 5 Pé + 1 PMR 
+ 1 Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 75000 

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 116 

 

 

 

  

 CNCM | 40/2020 | 3.6 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe II 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 em linha 

Cilindrada ≥ 4.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 130 kW 

Binário 
máximo 

≥ 600 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 
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Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 8.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 37 lugares, 25 

Sent. + 10 Pé + 1 PMR 
+ 1 Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 110000 
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 Especificidades do veículo: 
 

 

Chassis 

Classe II 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
2

.1
6 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 119 

 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 10.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 44 lugares, 32 

Sent. + 10 Pé + 1 PMR 
+ 1 Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 145000 

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 120 

 

 

 

  

 CNCM | 40/2020 | 3.8 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe II 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 
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Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 12.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 

  

Deve ser no mínimo 
de 47 lugares, 25 

Sent. + 20 Pé + 1 PMR 
+ 1 Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 167000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe III 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 em linha 

Cilindrada ≥ 2.900 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 130 kW 

Binário 
máximo 

≥ 600 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 
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Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 7.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

Deve ser no mínimo 
de 28 lug. Sent. + 1 

Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 80000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe III 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 4 em linha 

Cilindrada ≥ 4.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 130 kW 

Binário 
máximo 

≥ 600 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 
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Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Dois eixos, com 

rodado duplo no 2ª 
eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 8.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

Deve ser no mínimo 
de 30 lug. Sent. + 1 

Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 115000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe III 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 
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Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Pelo menos dois 

eixos, com rodado 
duplo no 2ª eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 10.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

Deve ser no mínimo 
de 32 lug. Sent. + 1 

Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 155000 
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 Especificidades do veículo: 
 

Chassis 

Classe III 

Categoria M3 

Idade ≤ 12 

Quilómetros ≤ 1.200.000 

Motor 

Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.000 cm3 

Norma Euro Euro IV (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 220 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Caixa de 
velocidades 

Tipo 
Manual, Automática 

ou Automatizada 

Automática 

Comando eletrónico 
integral 

Conversor de binário 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
2

.1
6 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 129 

 

Retardador 
hidráulico 

incorporado 

Suspensão 

  

Pneumática integral 

Controlo eletrónico 
regulável em altura 

Eixos   
Pelo menos dois 

eixos, com rodado 
duplo no 2ª eixo 

Dimensões 

Comprimen
to 

até 12.600 mm 

Largura ≥ 1.950  Λ ≤  2.560 mm 

Altura 

até 3.500 mm 
incluindo 

equipamentos 
instalados sobre o 

tejadilho 

Portas de 
Serviço 

  

≥ 2 Portas de serviço, 
situadas do lado 
direito da viatura 

Lotação 
  

Deve ser no mínimo 
de 38 lug. Sent. + 1 

Mot. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 182000 
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 Incluído: 
o Airbag Condutor e passageiro 
o Rádio e Bluetooth 
o Cabo de Carregamento 10A ‐ "SCHUKO" 
o Ar condicionado 
o Fecho Centralizado 
o Vidros Elétricos Dianteiros 
o Direção assistida 
 

 Especificidades do veículo: 
o Autonomia de 200Km 
o Cinco lugares 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 23474,94 
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 Incluído: 
o Rádio Bluetooth para alta voz 
o Ar condicionado 
o Jantes liga leve 
o Despesas administrativas 

 

 Especificidades do veículo: 
o Autonomia do Plug-in 50Km 
o Cinco lugares 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 29294,77 
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 Incluído: 

o Rádio Bluetooth para alta voz 
o Ar condicionado 
o Jantes liga leve 
o Vidros elétricos dianteiros e traseiros 
o Despesas administrativas 

 

 Especificidades do veículo: 
o Potência combinada de 122cv 
o Cinco lugares 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 23421,25 
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 Incluído: 

o Rádio Bluetooth para alta voz 
o Ar condicionado 
o Jantes liga leve 
o Vidros elétricos dianteiros e traseiros 
o Despesas administrativas 
 

 Especificidades do veículo: 
o Potência combinada de 136cv 
o Sete lugares 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 25951,94 
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 Incluído: 

o Rádio Bluetooth para alta voz 
o Sistema de ventilação com função reciclagem 
o Vidros elétricos dianteiros e traseiros 
o Despesas administrativas 
 

 Especificidades do veículo: 
o Sem porta lateral 
o Porta traseira em chapa  
o Autonomia de 200 Km  
o Dois Lugares 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 21995,84 
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 Incluído: 

o Rádio Bluetooth para alta voz 
o Sistema de ventilação com função reciclagem 
o Vidros elétricos dianteiros e traseiros 
o Despesas administrativas 

 

 Especificidades do veículo: 
o Com porta lateral em chapa 
o Porta traseira em chapa  
o Autonomia de 200 Km  
o Dois Lugares 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 22281,6 
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 Especificidades do veículo: 
o Cinco Lugares  
o Autonomia 400Km  
o Airbag Condutor e Passageiro  
o Rádio e Bluetooth  
o Cabo de Carregamento 10 A – “SCHUKO”  
o Ar condicionado  
o Fecho Centralizado  
o Vidros Elétricos Dianteiros  
o Direção assistida 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 23062,48 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  53 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6AN 
o Ruído em movimento - 68.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,0675 g/km 
o Partículas, PM - 0,00052 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0229 g/km 
o Consumo Combinado WLTP - 5.7 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 149 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injecção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1499 cm3 
o Diâmetro x Curso - 75 x 84.8 mm 
o Potência máxima (mci) - 100 cv 
o Binário máximo - 250/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão - Manual 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 172 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.2 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Barra de torção 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco Luz de Stop e luz de nevoeiro 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 205/60R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em aço 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 780 kg 
o Peso Bruto - 2375 kg 
o Tara - 1595 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 1000 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 740 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 3 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1229 

mm 
o Comprimento interior - 2167 mm 
o Altura interior - 1270 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 4753 mm 
o Largura exterior - 1848 mm 
o Altura exterior - 1880 mm 
o Distância entre eixos - 2975 mm 
o Projeção dianteira - 892 mm 
o Projeção traseira - 886 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques traseiro em preto 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 
o Para-choques dianteiro em preto 

 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
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o Espelhos retrovisores exteriores aquecidos 
o Sensor de luz 
o Portas traseiras com abertura a 180º 
 

 Segurança Exterior: 
o Sensores de estacionamento traseiros 
o Sistema de Anti Bloqueio da Travagem (ABS) 
o Sistema de chamada de emergência 
o Controlo de Assistência em Descida (DAC) 
o Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) 
o Sistema de Aviso de Pressão dos Pneus (TPWS) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC) 
o Assistência à Travagem (BA) 
 

 Multimédia: 
o Entrada aux-in 
o Bluetooth® 
o Entrada USB 
o Duas colunas de som 
o Rádio 
 

 Personalização Interior: 
o Travão de estacionamento eletrónico 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Iluminação na bagageira 
o Vidros dianteiros elétricos 
o Luz dianteira no habitáculo 
o Banco do condutor com ajuste em altura manual 
o Vidros elétricos com proteção anti entalamento 
o Fecho central de portas 
o Banco do passageiro de ajuste manual 
o Indicador de mudança de velocidade 
o Luzes individuais para condutor e passageiro 

 

 Arrumação Interior: 
o Suporte para copos dianteiro 
o Smart Cargo 
o Porta-luvas com refrigeração 
o Piso da bagageira em plástico 
 

 Proteção Interior: 
o Tapetes Borracha 1ª Fila 
 

 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o Antepara chapeada 
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 Preço em Euros s/IVA 18434,63 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  53 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6AN 
o Ruído em movimento - 68.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1075 g/km 
o Partículas, PM - 0,00073 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0286 g/km 
o Consumo Combinado WLTP - 5.7 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 148 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1499 cm3 
o Diâmetro x Curso - 75 x 84.8 mm 
o Potência máxima (mci) - 130 cv 
o Binário máximo - 300/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão - Manual 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 185 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 11.1 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Barra de torção 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco  
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 205/60R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em aço 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 770 kg 
o Peso Bruto - 2370 kg 
o Tara - 1600 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 1000 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 3 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1229 

mm 
o Comprimento interior - 2167 mm 
o Altura interior - 1270 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 4753 mm 
o Largura exterior - 1848 mm 
o Altura exterior - 1880 mm 
o Distância entre eixos - 2975 mm 
o Projeção dianteira - 892 mm 
o Projeção traseira - 886 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques traseiro em preto 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 
o Para-choques dianteiro em preto 
 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
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o Espelhos retrovisores exteriores aquecidos 
o Sensor de luz 
o Portas traseiras com abertura a 180º 
o Porta dupla lateral 
 

 Segurança Exterior: 
o Sensores de estacionamento traseiros 
o Sistema de Anti Bloqueio da Travagem (ABS) 
o Sistema de chamada de emergência 
o Controlo de Assistência em Descida (DAC) 
o Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) 
o Sistema de Aviso de Pressão dos Pneus (TPWS) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC) 
o Assistência à Travagem (BA) 
o Cruise Control 
 

 Multimédia: 
o Entrada aux-in 
o Bluetooth® 
o Entrada USB 
o Duas colunas de som 
o Rádio 
 

 Personalização Interior: 
o Travão de estacionamento eletrónico 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Iluminação na bagageira 
o Vidros dianteiros elétricos 
o Luz dianteira no habitáculo 
o Banco do condutor com ajuste em altura manual 
o Vidros elétricos com proteção anti entalamento 
o Fecho central de portas 
o Banco do passageiro de ajuste manual 
o Indicador de mudança de velocidade 
o Luzes individuais para condutor e passageiro 

 

 Arrumação Interior: 
o Suporte para copos dianteiro 
o Smart Cargo 
o Porta-luvas com refrigeração 
o Piso da bagageira em plástico 
 

 Proteção Interior: 
o Tapetes Borracha 1ª Fila 
 

 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
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 Segurança Interior: 
o Antepara chapeada 
o Faróis de nevoeiro dianteiros 
o Fecho central - proteção de crianças 
o Sistema fixação ISOFIX 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 22461,55 
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 Motor de Combustão: 
o Carroçaria: Furgão L2 de 5 portas 
o Versão: Comfort Plus 
o Número de cilindros: 4 cilindros em linha 
o Cilindrada: 1499 cc 
o Potência máxima: 100 cv 
o RPM mínimo para torque máximo: 1750 
o Toque máximo: 250 Nm 
o Diâmetro do cilindro: 75 mm 
o Curso do motor: 84.8 mm 
o Sistema de injeção de combustível: Injeção direta 

common rail 
 

 Performance: 
o Aceleração 0-100km/h: 11.5 s 
o Velocidade máxima: 172 km/h 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira: Pseudo Mac Pherson 
o Suspensão traseira: Barra de torção 
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 Travões: 
o Tipo travões dianteiros: Discos ventilados 
o Tipo travões traseiros: DiscoLTP (kW/100 kM - 17,1 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus: 205/60r16 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão: 5TM 

 
 Capacidade de carga: 

o Número de lugares: 5 
o Número de lugares dianteiros: 3 
o Número de lugares traseiros: 2 
 

 Performance Ambiental: 
o Consumo combinado: 5.7 l/100km 
o Emissão CO2 combinado: 149 g/km 
o Partículas, PM: 0.52 mg/km 
o Monóxido de Carbono: 67.5 mg/km 
o Ruído em movimento: 68 dB(A) 
o Óxido Nítrico (NOx): 22.9 mg/km 
o Óxido Nítrico & Hidrocarbonetos (THC+NOx): 45.3 

mg/km 
o Ruído estacionário: 73 dB(A) 
o Norma: EURO 6 
o Capacidade do depósito de combustível: 53 l 
 

 Dimensões e Pesos: 
o Altura exterior: 1880 mm 
o Largura exterior:1848 mm 
o Comprimento exterior: 4753 mm 
o Distância entre eixos: 2975 mm 
o Projeção dianteira: 892 mm 
o Projeção traseira: 886 mm 
o Via dianteira: 1553 mm 
o Via traseira: 1567 mm 
o Peso bruto: 2330 kg 
o Tara: 1605 kg 
o Capacidade de carga: 725 kg 
o Capacidade de reboque com travões: 1050 kg 
o Capacidade de reboque sem travões: 750 kg 
o Altura mínima ao solo: 160 mm 
o Altura interior do compartimento de carga: 1270 mm 
o Largura interior do compartimento de carga: 1229 mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga: 930 

mm 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  69 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6 
o Ruído em movimento - 68.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1053 g/km 
o Partículas, PM - 0,0004 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0509 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 6.3 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 164 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1499 cm3 
o Diâmetro x Curso - 75 x 84.8 mm 
o Potência máxima (mci) - 120 cv 
o Binário máximo - 300/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão – Manual 6 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 12.0 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Braços suspensão oblíquos 

wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco  
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 215/65R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em ferro 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 895 kg 
o Peso Bruto - 2660 kg 
o Tara - 1765 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 1800 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 3 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1636 

mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga - 

2512 mm 
o Altura interior - 1397 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 4959 mm 
o Largura exterior - 1920 mm 
o Altura exterior - 1899 mm 
o Distância entre eixos - 3275 mm 
o Projeção dianteira - 881 mm 
o Projeção traseira - 803 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques na cor preto 
o Vidros traseiros semi escurecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 
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 Conforto Exterior: 
o Sensor de luz 
o Sensor de chuva 
o Espelhos retrovisores elétricos 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Fecho de portas remoto 
o Porta de correr lateral 
o Portas traseiras chapeadas 
o Portas traseiras com abertura 180º 
 

 Proteção Exterior: 
o Friso lateral inferior na cor preto 
 

 Segurança Exterior: 
o Faróis de halogéneo multi refletores 
o Luzes de circulação diurna 
o Cruise control 
o Sistema de ABS & EBD 
o Assistência de travagem eletrónica (BA) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de estabilidade (VSC) 
o Controlo de assistência ao arranque em subidas (HAC) 
 

 Multimédia: 
o Rádio compatível c/ MP3 
o 4 Colunas de som 
o Entrada USB 
o Sistema de mãos-livres Bluetooth 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Apoio de braços para condutor 
o Banco do condutor c/ ajuste em altura 
o Ajuste lombar no banco do condutor 
o Função "auto" em todos os vidros elétricos 
o Para-brisas c/ maior insonorização 
o 2 Pontos de luz no compartimento de carga 
o 2 Tomadas de 12V na parte dianteira 
o Tomada de 12V no compartimento de carga 
o Fecho central de portas 
o Ecrã LCD informativo 
 

 Arrumação Interior: 
o Compartimento de arrumação na parte superior do 

tablier 
o Luz no porta-luvas 
o Zonas de arrumação nas portas dianteiras 
o Suporte de copos na parte dianteira 
o Sistema SMART CARGO 
o Plastic floor trim in driver cabin 
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 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 2 Airbags - condutor e passageiro 
o Interruptor ligar/desligar airbag passageiro 
o Divisória metálica com vidro + rede protetora 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 22992,35 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  69 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6 AN 
o Ruído em movimento - 70.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1488 g/km 
o Partículas, PM - 0,00085 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0325 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 7.2 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 190 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1997 cm3 
o Diâmetro x Curso - 85 x 88 mm 
o Potência máxima (mci) - 120 cv 
o Binário máximo - 340/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão – Manual 6 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.3 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Braços suspensão oblíquos 

wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco  
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 215/65R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em ferro 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 1275 kg 
o Peso Bruto - 3100 kg 
o Tara - 1825 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 2500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 3 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1636 

mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga - 

2512 mm 
o Altura interior - 1397 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 4959 mm 
o Largura exterior - 1920 mm 
o Altura exterior - 1940 mm 
o Distância entre eixos - 3275 mm 
o Projeção dianteira - 881 mm 
o Projeção traseira - 803 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques na cor preto 
o Vidros traseiros semi escurecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 
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 Conforto Exterior: 
o Sensor de luz 
o Sensor de chuva 
o Espelhos retrovisores elétricos 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Fecho de portas remoto 
o Porta de correr lateral 
o Portas traseiras chapeadas 
o Portas traseiras com abertura 180º 
 

 Proteção Exterior: 
o Friso lateral inferior na cor preto 
 

 Segurança Exterior: 
o Faróis de halogéneo multi refletores 
o Luzes de circulação diurna 
o Cruise control 
o Sistema de ABS & EBD 
o Assistência de travagem eletrónica (BA) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de estabilidade (VSC) 
o Controlo de assistência ao arranque em subidas (HAC) 
 

 Multimédia: 
o Rádio compatível c/ MP3 
o 4 Colunas de som 
o Entrada USB 
o Sistema de mãos-livres Bluetooth 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Apoio de braços para condutor 
o Banco do condutor c/ ajuste em altura 
o Ajuste lombar no banco do condutor 
o Função "auto" em todos os vidros elétricos 
o Para-brisas c/ maior insonorização 
o 2 Pontos de luz no compartimento de carga 
o 2 Tomadas de 12V na parte dianteira 
o Tomada de 12V no compartimento de carga 
o Fecho central de portas 
o Ecrã LCD informativo 
 

 Arrumação Interior: 
o Compartimento de arrumação na parte superior do 

tablier 
o Luz no porta-luvas 
o Zonas de arrumação nas portas dianteiras 
o Suporte de copos na parte dianteira 
o Sistema SMART CARGO 
o Plastic floor trim in driver cabin 
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 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 2 Airbags - condutor e passageiro 
o Interruptor ligar/desligar airbag passageiro 
o Divisória metálica com vidro + rede protetora 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 25864,26 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  69 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6 AN 
o Ruído em movimento - 70.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1488 g/km 
o Partículas, PM - 0,00085 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0325 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 7.4 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 193 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1997 cm3 
o Diâmetro x Curso - 85 x 88 mm 
o Potência máxima (mci) - 120 cv 
o Binário máximo - 340/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão – Manual 6 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.3 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Braços suspensão oblíquos 

wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco  
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 215/65R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em ferro 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 1225 kg 
o Peso Bruto - 3100 kg 
o Tara - 1875 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 2500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 3 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1636 

mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga - 

2862 mm 
o Altura interior - 1397 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 5309 mm 
o Largura exterior - 1920 mm 
o Altura exterior - 1940 mm 
o Distância entre eixos - 3275 mm 
o Projeção dianteira - 881 mm 
o Projeção traseira - 1153 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques na cor preto 
o Vidros traseiros semi escurecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 
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 Conforto Exterior: 
o Sensor de luz 
o Sensor de chuva 
o Espelhos retrovisores elétricos 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Fecho de portas remoto 
o Porta de correr lateral 
o Portas traseiras chapeadas 
o Portas traseiras com abertura 180º 
 

 Proteção Exterior: 
o Friso lateral inferior na cor preto 
 

 Segurança Exterior: 
o Faróis de halogéneo multi refletores 
o Luzes de circulação diurna 
o Cruise control 
o Sistema de ABS & EBD 
o Assistência de travagem eletrónica (BA) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de estabilidade (VSC) 
o Controlo de assistência ao arranque em subidas (HAC) 
 

 Multimédia: 
o Rádio compatível c/ MP3 
o 4 Colunas de som 
o Entrada USB 
o Sistema de mãos-livres Bluetooth 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Apoio de braços para condutor 
o Banco do condutor c/ ajuste em altura 
o Ajuste lombar no banco do condutor 
o Função "auto" em todos os vidros elétricos 
o Para-brisas c/ maior insonorização 
o 2 Pontos de luz no compartimento de carga 
o 2 Tomadas de 12V na parte dianteira 
o Tomada de 12V no compartimento de carga 
o Fecho central de portas 
o Ecrã LCD informativo 
 

 Arrumação Interior: 
o Compartimento de arrumação na parte superior do 

tablier 
o Luz no porta-luvas 
o Zonas de arrumação nas portas dianteiras 
o Suporte de copos na parte dianteira 
o Sistema SMART CARGO 
o Plastic floor trim in driver cabin 
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 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 2 Airbags - condutor e passageiro 
o Interruptor ligar/desligar airbag passageiro 
o Divisória metálica com vidro + rede protetora 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 26636,62 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  69 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6 AN 
o Ruído em movimento - 70.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1488 g/km 
o Partículas, PM - 0,00085 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0325 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 7.4 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 193 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1997 cm3 
o Diâmetro x Curso - 85 x 88 mm 
o Potência máxima (mci) - 120 cv 
o Binário máximo - 340/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão – Manual 6 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.3 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Braços suspensão oblíquos 

wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco  
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 215/65R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em ferro 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 985 kg 
o Peso Bruto - 2940 kg 
o Tara - 1955 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 2500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 6 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1618 

mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga - 

1937 mm 
o Altura interior - 1339 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 5309 mm 
o Largura exterior - 1920 mm 
o Altura exterior - 1940 mm 
o Distância entre eixos - 3275 mm 
o Projeção dianteira - 881 mm 
o Projeção traseira - 1153 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques na cor preto 
o Vidros traseiros semi escurecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 
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 Conforto Exterior: 
o Sensor de luz 
o Sensor de chuva 
o Espelhos retrovisores elétricos 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Fecho de portas remoto 
o Porta de correr lateral 
o Portas traseiras chapeadas 
o Portas traseiras com abertura 180º 
 

 Proteção Exterior: 
o Friso lateral inferior na cor preto 
 

 Segurança Exterior: 
o Faróis de halogéneo multi refletores 
o Luzes de circulação diurna 
o Cruise control 
o Sistema de ABS & EBD 
o Assistência de travagem eletrónica (BA) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de estabilidade (VSC) 
o Controlo de assistência ao arranque em subidas (HAC) 
 

 Multimédia: 
o Rádio compatível c/ MP3 
o 4 Colunas de som 
o Entrada USB 
o Sistema de mãos-livres Bluetooth 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Apoio de braços para condutor 
o Banco do condutor c/ ajuste em altura 
o Ajuste lombar no banco do condutor 
o Função "auto" em todos os vidros elétricos 
o Para-brisas c/ maior insonorização 
o 2 Pontos de luz no compartimento de carga 
o 2 Tomadas de 12V na parte dianteira 
o Tomada de 12V no compartimento de carga 
o Fecho central de portas 
o Ecrã LCD informativo 
 

 Arrumação Interior: 
o Compartimento de arrumação na parte superior do 

tablier 
o Luz no porta-luvas 
o Zonas de arrumação nas portas dianteiras 
o Suporte de copos na parte dianteira 
o Sistema SMART CARGO 
o Plastic floor trim in driver cabin 
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 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 2 Airbags - condutor e passageiro 
o Interruptor ligar/desligar airbag passageiro 
o Divisória metálica com vidro + rede protetora 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 28790,05 
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 Motor de Combustão: 
o Carroçaria: SERVICE 6L L1 
o Versão: SERVICE L1 1.5D 120cv 
o Número de cilindros: 4 Cilindros em linha 
o Mecanismo de válvulas: 16 Válvulas DOHC 
o Sistema de injeção: Injeção direta common rail 
o Cilindrada: 1499 cc 
o Diâmetro x Curso: 75 x 84.8 mm 
o Taxa de compressão: 16.5:1 
o Potência máxima: 120 cv 
o Binário máximo: 300/1750-2000 Nm/rpm 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima: 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h: 12.0 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira: Tipo pseudo McPherson 
o Suspensão traseira: Braços de suspensão oblíquos 

wishbone 
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 Travões: 
o Tipo travões dianteiros: Discos ventilados 
o Tipo travões traseiros: Disco 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus: 215/65 R16 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão: Manual 6 vel 

 
 Capacidade de carga: 

o Número de lugares: 6 
o Número de lugares dianteiros: 3 
o Número de lugares traseiros: 3 
 

 Performance Ambiental: 
o Consumo combinado: 6.4 l/100km 
o Emissão CO2 combinado: 167 g/km 
o Monóxido de carbono, CO: 105 mg/km 
o Óxido de azoto, NOx: 51 mg/km 
o Partículas, PM: 0.4 mg/km 
o Ruído em movimento: 68 dB(A) 
o Norma: EURO 6 
o Capacidade do depósito de combustível: 69.0 l 
o Combustível: Diesel 
o HC + NOx: 56 mg/km 
 

 Dimensões e Pesos: 
o Comprimento exterior: 4959 mm 
o Largura exterior: 1920 mm 
o Altura exterior: 1910 mm 
o Distância entre eixos: 3275 mm 
o Via dianteira: 1630 mm 
o Via traseira: 1618 mm 
o Projeção dianteira: 881 mm 
o Projeção traseira: 803 mm 
o Raio mínimo de viragem: 6.2 
o Peso bruto: 2680 kg 
o Tara: 1845 kg 
o Capacidade de carga: 835 kg 
o Capacidade de reboque com travões: 2000 kg 
o Capacidade de reboque sem travões: 750 kg 
o Altura interior do compartimento de carga: 1337 mm 
o Largura interior do compartimento de carga: 1618 mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga: 

1587 mm 

 

 Fora de Estrada: 
o Altura mínima ao solo: 150 mm 
o Ângulo de ataque: 17.1 
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o Ângulo de saída: 21.1 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 26006 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  69 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6 BG 
o Ruído em movimento - 71.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1692 g/km 
o Partículas, PM - 0,00091 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0317 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 7.0 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 184 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1997 cm3 
o Diâmetro x Curso - 85 x 88 mm 
o Potência máxima (mci) - 120 cv 
o Binário máximo - 370/2000 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão – Manual 6 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 183 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 10.3 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Braços suspensão oblíquos 

wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco sólidos 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 215/60R17 
o Pneu Suplente 
o Jantes em liga leve 17" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga (até à chapeleira, litros) - 980 l 
o Peso Bruto - 2845 kg 
o Tara - 1970 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 2300 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 9 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1515 

mm 
o Comprimento interior - 3511 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 5309 mm 
o Largura exterior - 1920 mm 
o Altura exterior - 1899 mm 
o Distância entre eixos - 3275 mm 
o Projeção dianteira - 881 mm 
o Projeção traseira - 1153 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Vidros traseiros escurecidos 
o Contorno cinza na grelha inferior do para-choques 

dianteiro 
o Contorno cinza nos faróis de nevoeiro 
o Para-choques pintados à cor da carroçaria 
o Para-choques traseiro parcialmente pintado 
o Espelhos retrovisores pintados à cor da carroçaria 
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o Puxadores das portas pintados à cor da carroçaria 
 

 Conforto Exterior: 
o Sensor de luz 
o Sensor de chuva 
o Espelhos retrovisores elétricos 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente 
o Controlo de remoto 
o Porta de correr lateral 
o Porta da bagageira c/ abertura vertical 
 

 Proteção Exterior: 
o Friso lateral inferior pintado à cor da carroçaria 
 

 Segurança Exterior: 
o Sensores de estacionamento dianteiros 
o Sensores de estacionamento traseiros 
o Câmara auxiliar traseira 180º 
o Faróis de halogéneo multi refletores 
o Faróis de nevoeiro 
o Assistência de luz em curva 
o Luzes de circulação diurna 
o Limitador de velocidade 
o Cruise control 
o Sistema de ABS & EBD 
o Assistência de travagem eletrónica (BA) 
o Sistema de vigilância do ângulo morto 
o Controlo de estabilidade (VSC) 
o Seletor de tração Toyota 
o Controlo de assistência ao arranque em subidas (HAC) 
o Sensor de pressão dos pneus 
o Adaptive Front light System (AFS) 
 

 Multimédia: 
o Sistema de navegação 
o Rádio compatível c/ MP3 
o Sistema de áudio e multimédia touch 7" 
o 8 Colunas de som 
o Entrada USB 
o Sistema de mãos-livres Bluetooth 
o Conectividade Wi-Fi 
 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado automático 
o Espelho retrovisor interior electrocromático 
o Linhas dinâmicas no display da câmara traseira 
o Saídas de ar condicionado na 2ª e 3ª fila de bancos 
o Apoio de braços para condutor 
o Banco do condutor c/ ajuste em altura 
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o 2ª Fila de bancos rebatível 1/3 : 2/3 
o 3ª Fila de bancos rebatível 1/3 : 2/3 
o Vidros elétricos dianteiros 
o Função "auto" em todos os vidros elétricos 
o Para-brisas c/ maior insonorização 
o Para-brisas c/ isolamento térmico 
o Escova limpa-vidros traseira 
o Desembaciador traseiro 
o Luz na bagageira 
o 2 Tomadas de 12V na parte dianteira 
o Tomada de 12V na 2ª fila de bancos 
o Tomada de 12V na 3ª fila de bancos 
o Fecho central de portas 
o Mostrador multi informações a cores 
 

 Arrumação Interior: 
o Zona de arrumação sob o banco do passageiro 
o Compartimento de arrumação na parte superior do 

tablier 
o Luz no porta-luvas 
o Porta-luvas superior refrigerado 
o Zonas de arrumação nas portas dianteiras 
o Suporte de copos na parte dianteira 
o Without smart cargo 
 

 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 4 Airbags - condutor e passageiro (inclui airbag 

lateral) 
o Interruptor ligar/desligar airbag passageiro 
o Sistema ISOFIX 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 36904,41 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  69 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6 AN 
o Ruído em movimento - 70.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,4926 g/km 
o Partículas, PM - 0,00049 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,056 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 7.1 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 173 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1997 cm3 
o Diâmetro x Curso - 85 x 88 mm 
o Potência máxima (mci) - 120 cv 
o Binário máximo - 340/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão – Manual 6 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.3 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Braços suspensão oblíquos 

wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco  
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 215/65R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em ferro 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 1520 kg 
o Peso Bruto - 3100 kg 
o Tara - 1580 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 2500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 3 

 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 4959 mm 
o Largura exterior - 1920 mm 
o Altura exterior - 1910 mm 
o Distância entre eixos - 3275 mm 
o Projeção dianteira - 881 mm 
o Projeção traseira - 803 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques na cor preto 
o Espelhos retrovisores na cor preto 
o Puxadores das portas na cor preto 

 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores elétricos 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Fecho de portas remoto 

 

 Segurança Exterior: 
o Faróis de halogéneo multi refletores 
o Luzes de circulação diurna 
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o Cruise control 
o Sistema de ABS & EBD 
o Assistência de travagem eletrónica (BA) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de estabilidade (VSC) 
o Controlo de assistência ao arranque em subidas (HAC) 
 

 Multimédia: 
o Rádio compatível c/ MP3 
o 4 Colunas de som 
o Entrada USB 
o Sistema de mãos-livres Bluetooth 

 

 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Apoio de braços para condutor 
o 2 Tomadas de 12V na parte dianteira 
o Fecho central de portas 
o Ecrã LCD informativo 
 

 Arrumação Interior: 
o Compartimento de arrumação na parte superior do 

tablier 
o Luz no porta-luvas 
o Zonas de arrumação nas portas dianteiras 
o Suporte de copos na parte dianteira 

 

 Segurança Interior: 
o 2 Airbags - condutor e passageiro 
o Interruptor ligar/desligar airbag passageiro. 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 26203,69 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  69 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6 AN 
o Ruído em movimento - 70.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,4926 g/km 
o Partículas, PM - 0,00049 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,056 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 7.1 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 173 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1997 cm3 
o Diâmetro x Curso - 85 x 88 mm 
o Potência máxima (mci) - 120 cv 
o Binário máximo - 340/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
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o Tipo de transmissão – Manual 6 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.3 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Braços suspensão oblíquos 

wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco  
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 215/65R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em ferro 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 1520 kg 
o Peso Bruto - 3100 kg 
o Tara - 1580 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 2500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 3 

 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 4959 mm 
o Largura exterior - 1920 mm 
o Altura exterior - 1910 mm 
o Distância entre eixos - 3275 mm 
o Projeção dianteira - 881 mm 
o Projeção traseira - 803 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques na cor preto 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 

 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores elétricos 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Fecho de portas remoto 

 

 Segurança Exterior: 
o Faróis de halogéneo multi refletores 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 176 

 

o Luzes de circulação diurna 
o Cruise control 
o Sistema de ABS & EBD 
o Assistência de travagem eletrónica (BA) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de estabilidade (VSC) 
o Controlo de assistência ao arranque em subidas (HAC) 
 

 Multimédia: 
o Rádio compatível c/ MP3 
o 4 Colunas de som 
o Entrada USB 
o Sistema de mãos-livres Bluetooth 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Apoio de braços para condutor 
o 2 Tomadas de 12V na parte dianteira 
o Fecho central de portas 
o Ecrã LCD informativo 
 

 Arrumação Interior: 
o Compartimento de arrumação na parte superior do 

tablier 
o Luz no porta-luvas 
o Zonas de arrumação nas portas dianteiras 
o Suporte de copos na parte dianteira 
 

 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 2 Airbags - condutor e passageiro 
o Interruptor ligar/desligar airbag passageiro 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 39203,69 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  69 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6 AN 
o Ruído em movimento - 70.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,4926 g/km 
o Partículas, PM - 0,00049 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,056 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 7.1 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 173 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 1997 cm3 
o Diâmetro x Curso - 85 x 88 mm 
o Potência máxima (mci) - 120 cv 
o Binário máximo - 340/1750 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
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o Tipo de transmissão – Manual 6 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.3 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Pseudo MacPherson 
o Suspensão traseira - Braços suspensão oblíquos 

wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco  
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 215/65R16 
o Pneu Suplente 
o Jantes em ferro 16" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 1520 kg 
o Peso Bruto - 3100 kg 
o Tara - 1580 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 2500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 3 

 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 4959 mm 
o Largura exterior - 1920 mm 
o Altura exterior - 1910 mm 
o Distância entre eixos - 3275 mm 
o Projeção dianteira - 881 mm 
o Projeção traseira - 803 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques na cor preto 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 

 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores elétricos 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Fecho de portas remoto 

 

 Segurança Exterior: 
o Faróis de halogéneo multi refletores 
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o Luzes de circulação diurna 
o Cruise control 
o Sistema de ABS & EBD 
o Assistência de travagem eletrónica (BA) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de estabilidade (VSC) 
o Controlo de assistência ao arranque em subidas (HAC) 
 

 Multimédia: 
o Rádio compatível c/ MP3 
o 4 Colunas de som 
o Entrada USB 
o Sistema de mãos-livres Bluetooth 

 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Apoio de braços para condutor 
o 2 Tomadas de 12V na parte dianteira 
o Fecho central de portas 
o Ecrã LCD informativo 
 

 Arrumação Interior: 
o Compartimento de arrumação na parte superior do 

tablier 
o Luz no porta-luvas 
o Zonas de arrumação nas portas dianteiras 
o Suporte de copos na parte dianteira 
 

 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 2 Airbags - condutor e passageiro 
o Interruptor ligar/desligar airbag passageiro 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 39203,69 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  80 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6AO 
o Ruído em movimento - 72.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,0422 g/km 
o Partículas, PM - 0,00051 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0497 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 9.6 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 252 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 2393 cm3 
o Diâmetro x Curso - 92 x 90 mm 
o Potência máxima (mci) - 150 cv 
o Binário máximo - 400/1600 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão - Manual 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.23 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Wishbone dupla 
o Suspensão traseira - Eixo rígido com molas de lâminas 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Tambor 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 225/70R17 
o Pneu Suplente 
o Jantes em aço 17" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 940 kg 
o Peso Bruto - 3080 kg 
o Tara - 2140 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 3500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 2 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1640 

mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga - 

2360 mm 
o Altura interior - 480 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 5330 mm 
o Largura exterior - 1815 mm 
o Altura exterior - 1795 mm 
o Distância entre eixos - 3085 mm 
o Projeção dianteira - 1000 mm 
o Projeção traseira - 1250 mm 

 

 Fora da estrada: 
o Altura mínima ao solo 277 mm 
o Ângulo de ataque 30 º 
o Ângulo de saída 20 º 
 

 Personalização exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
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o Puxadores das portas em preto 
o Para-choques dianteiro em preto 
 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
o Espelhos retrovisores exteriores aquecidos 
o Sensor de luminosidade 
o Sistema "Follow-me-home" 
o Fecho centralizado das portas 
 

 Segurança Exterior: 
o Imobilizador 
o Sinal de emergência de travagem (EBS) 
o Luz de stop LED 
o Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC) 
o Luzes de travagem traseiras LED 
o Sistema Anti bloqueio de Travagem (ABS) 
o Assistência à Travagem (BA) 
o Controlo de Tração (TRC) 
o Controlo de Estabilidade para Reboques (TSC) 
o Faróis de nevoeiro traseiros  
 

 Multimédia: 
o Entrada aux-in 
o Bluetooth® 
o Entrada USB 
o Duas colunas de som 
 

 Personalização Interior: 
o Painel de instrumentos superior em preto 
 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Filtro de ar 
o Comando de áudio no volante 
o Comando do telefone no volante 
o Vidros dianteiros elétricos 
o Comandos multimédia no volante 
o Volante ajustável em profundidade 
o Volante ajustável em altura 
o Ecrã de informações TFT a cores 
o Ecrã de informações de 4.2" 
o Tomada de 12V dianteira 
o Fecho central de portas 
o Luzes individuais para condutor e passageiro 
 

 Arrumação Interior: 
o Suporte para copos dianteiro 
o Suporte de copos dianteiro 
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o Bolsas de arrumação nas portas dianteiras 
o Porta-luvas de compartimento único 
o Compartimento de arrumação na consola central 

 

 Segurança Interior: 
o airbags 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança 

dianteiros. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 26756,58 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  80 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6AO 
o Ruído em movimento - 72.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,0719 g/km 
o Partículas, PM - 0,0006 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0566 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 9.7 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 256 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injeção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 2393 cm3 
o Diâmetro x Curso - 92 x 90 mm 
o Potência máxima (mci) - 150 cv 
o Binário máximo - 400/1600 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
o Tipo de transmissão - Manual 
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 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.23 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Wishbone dupla 
o Suspensão traseira - Eixo rígido com molas de lâminas 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Tambor 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 265/65R17 
o Pneu Suplente 
o Jantes em aço 17" 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 920 kg 
o Peso Bruto - 3210 kg 
o Tara - 2290 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 3500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 5 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1640 

mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga - 

1570 mm 
o Altura interior - 480 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 5330 mm 
o Largura exterior - 1855 mm 
o Altura exterior - 1815 mm 
o Distância entre eixos - 3085 mm 
o Projeção dianteira - 1000 mm 
o Projeção traseira - 1250 mm 

 

 Fora da estrada: 
o Altura mínima ao solo 293 mm 
o Ângulo de ataque 31 º 
o Ângulo de saída 21 º 
 

 Personalização exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
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o Puxadores das portas em preto 
o Para-choques dianteiro em preto 

 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
o Espelhos retrovisores exteriores aquecidos 
o Sensor de luminosidade 
o Sistema "Follow-me-home" 
o Fecho centralizado das portas 
 

 Performance Exterior: 
o Spoiler dianteiro 
 

 Segurança Exterior: 
o Imobilizador 
o Sinal de emergência de travagem (EBS) 
o Luz de stop LED 
o Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC) 
o Luzes de travagem traseiras LED 
o Sistema Anti bloqueio de Travagem (ABS) 
o Assistência à Travagem (BA) 
o Controlo de Tração (TRC) 
o Controlo de Estabilidade para Reboques (TSC) 
o Faróis de nevoeiro traseiros  
 

 Multimédia: 
o Entrada aux-in 
o Bluetooth® 
o Entrada USB 
 

 Personalização Interior: 
o Painel de instrumentos superior em preto 
o Painel de instrumentos superior com linha decorativa 

em cinza 
 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Filtro de ar 
o Comando de áudio no volante 
o Comando do telefone no volante 
o Vidros dianteiros elétricos 
o Vidros traseiros elétricos 
o Luz dianteira no habitáculo 
o Comandos multimédia no volante 
o Volante ajustável em profundidade 
o Volante ajustável em altura 
o Ecrã de informações TFT a cores 
o Ecrã de informações de 4.2" 
o Tomada de 12V dianteira 
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o Fecho central de portas 
o Luzes individuais para condutor e passageiro 
 

 Arrumação Interior: 
o Suporte para copos dianteiro 
o Suporte para copos traseiro 
o Suporte de copos dianteiro 
o Bolsas de arrumação nas portas dianteiras 
o Porta-luvas de compartimento único 
o Bolsas de arrumação nas costas dos bancos 

dianteiros 
o Compartimento de arrumação na consola central 
 

 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 7 airbags 
o Encostos de cabeça traseiros (3) 
o Sistema de fixação ISOFIX 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança 

dianteiros 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança traseiros 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 32027,59 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  80 l 
o Tipo de combustível - Gasóleo 
o Norma -  EURO 6AO 
o Ruído em movimento - 72.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,0719 g/km 
o Partículas, PM - 0,0006 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0566 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 9.7 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 256 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Sistema de injecção - Injeção direta common rail 
o Cilindrada - 2393 cm3 
o Diâmetro x Curso - 92 x 90 mm 
o Potência máxima (mci) - 150 cv 
o Binário máximo - 400/1600 Nm/rpm 
 

 Transmissões: 
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o Tipo de transmissão - Manual 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima - 170 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h - 13.23 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Wishbone dupla 
o Suspensão traseira - Eixo rígido com molas de lâminas 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Tambor 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 265/65R17 
 

 Peso & Capacidade de Carga: 
o Capacidade de carga - 920 kg 
o Peso Bruto - 3210 kg 
o Tara - 2290 kg 
o Capacidade de reboque com travões - 3500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões - 750 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares – 5 
 

 Capacidade de carga: 
o Largura interior do compartimento de carga - 1640 mm 
o Comprimento interior do compartimento de carga - 

1570 mm 
o Altura interior - 480 mm 
 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior - 5330 mm 
o Largura exterior - 1855 mm 
o Altura exterior - 1815 mm 
o Distância entre eixos - 3085 mm 
o Projeção dianteira - 1000 mm 
o Projeção traseira - 1250 mm 

 

 Fora da estrada: 
o Altura mínima ao solo 293 mm 
o Ângulo de ataque 31 º 
o Ângulo de saída 21 º 
 

 Personalização exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores pretos 
o Puxadores das portas em preto 
o Pára-choques dianteiro à cor da carroçaria 
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 Pneus e Jantes: 
o Pneu Suplente 
o Jantes em aço 17" 
 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
o Espelhos retrovisores exteriores aquecidos 
o Sensor de luminosidade 
o Sistema "Follow-me-home" 
o Fecho centralizado das portas 
 

 Performance Exterior: 
o Spoiler dianteiro 
 

 Segurança Exterior: 
o Imobilizador 
o Sinal de emergência de travagem (EBS) 
o Luz de stop LED 
o Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC) 
o Luzes de travagem traseiras LED 
o Sistema Anti bloqueio de Travagem (ABS) 
o Assistência à Travagem (BA) 
o Controlo de Tração (TRC) 
o Controlo de Estabilidade para Reboques (TSC) 
o Faróis de nevoeiro traseiros  
 

 Multimédia: 
o Entrada aux-in 
o Bluetooth® 
o Entrada USB 
 

 Personalização Interior: 
o Painel de instrumentos superior em preto 
o Painel de instrumentos superior com linha decorativa 

em cinza 
 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado manual 
o Filtro de ar 
o Comando de áudio no volante 
o Comando do telefone no volante 
o Vidros dianteiros elétricos 
o Vidros traseiros elétricos 
o Luz dianteira no habitáculo 
o Comandos multimédia no volante 
o Volante ajustável em profundidade 
o Volante ajustável em altura 
o Ecrã de informações TFT a cores 
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o Ecrã de informações de 4.2" 
o Tomada de 12V dianteira 
o Fecho central de portas 
o Luzes individuais para condutor e passageiro 
 

 Arrumação Interior: 
o Suporte para copos dianteiro 
o Suporte para copos traseiro 
o Suporte de copos dianteiro 
o Bolsas de arrumação nas portas dianteiras 
o Porta-luvas de compartimento único 
o Bolsas de arrumação nas costas dos bancos 

dianteiros 
o Compartimento de arrumação na consola central 
 

 Performance Interior: 
o Sistema Stop & Start 
 

 Segurança Interior: 
o 7 airbags 
o Encostos de cabeça traseiros (3) 
o Sistema de fixação ISOFIX 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança 

dianteiros 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança traseiros 

 
 
 

Caraterísticas técnicas do veículo sapadores florestais e da 
unidade compacta para prevenção e supressão de incêndios 

(conforme com requisitos ICNF): 
 

 Especificações técnicas referentes à transformação dos 
veículos: 

o Com suspensão dianteira e traseira reforçada (reforço da 
suspensão traseira e dianteira 4x4, colocação de 
amortecedores “All-Terrain” nas quatro rodas, mola 
helicoidal reforçada no eixo da frente) de forma a permitir 
uma carga até 3300 kg. 

 
1.1. Caixa de carga metálica revestida com pintura 

poliureia - línex de 2 mm de espessura, com as 
dimensões de comprimento útil igual ou superior a 
1.500 mm, largura da caixa entre cavas igual ou 
superior a 1.090 mm, reforçada através da aplicação 
de perfil metálico, também ele revestido com pintura 
Línex, sobreposto a todo o comprimento do taipal, 
para suportar a fixação da estrutura tipo tipo “Roll-
bar” e a estrutura relativa ao equipamento 
hidráulico. Aplicação de uma tira de borracha em 
todos os apoios de fixação do “Rollbar” para 
eliminação de ruídos e vibrações. 
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1.2. Proteção ao diferencial dianteiro e cárter do óleo do 

motor, chapa de alumínio, com 6 mm de espessura; 
 

1.3. Estrutura tubular (frente), amovível; 
 

1.4. Proteção traseira (barra de proteção com sinoblocos 
em 4 pontos) e lateral (conjunto de estribos); 

 
1.5. Girafarol amarelo amovível, a instalar na parte 

superior da cabina, com tomada de corrente ao 
isqueiro e exterior no pilar da cabina. 

 
1.6. Um suporte com farolim amovível (projetor com farol 

de leds e fio extensível) instalado na parte traseira da 
estrutura “Roll-bar”; 

 
1.7. Um extintor de pó químico ABC de 6 kg em suporte 

próprio; 
 

1.8. Um manual do utilizador com os cuidados a ter na 
utilização e manutenção do veículo e da unidade 
compacta; 

 
1.9.  Cor do veículo e caixa metálica a definir pela 

entidade adjudicante; 
 

1.10. Estruturas tubulares de proteção e “Roll-bar” na cor 
preta; 

 
1.11. Decoração/logótipo(s) a definir pela entidade 

adjudicante, com durabilidade superior a 7 anos. 
 

 Descrição da unidade compacta para prevenção e 
supressão de incêndios - kit de apoio: 

o Equipamento constitutivo do kit de apoio: 
 

2.1.      Estrutura tipo “Roll-bar” em aço tratado, com 1 ½" de 
espessura, firmada à caixa do veículo em seis pontos 
com batentes em borracha. A referida estrutura, no 
seu posicionamento longitudinal por cima da cabina 
e da caixa metálica do veículo, suportará o peso 
correspondente a cinco equipamentos motomanuais 
(motorroçadoras), ferramentas de sapador florestal 
(10 peças) devidamente fixadas, dois cofres fixados 
transversalmente e independentes para arrumo de 
material diverso (conforme cofres 1 e 2). 

2.1.1. Cofres construídos em alumínio, com piso estriado e 
resistente, com 2 a 3 mm de espessura, com 
capacidade para 500 a 600 litros; estanques a 
intempéries, fechados com persianas em alumínio 
anodizado, ou lacado com uma camada de, pelo 
menos 15 microns, pegas de fecho com trinco e 
fechadura com chave. Acesso fácil de ambos os 
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lados do veículo, permitindo a arrumação segura e 
funcional do material e equipamento através de uma 
compartimentação vertical e horizontal, ajustável às 
necessidades. 

- Estes cofres estão preparados para acomodarem os 
equipamentos a seguir mencionados: 

Cofre 1: 
a) Cinco capacetes multifuncionais, com os 

respetivos acessórios, pesando cerca de 1,1 kgs. 
b) Cinco cogulas e cinco pares de luvas. 
c) Duas mochilas dorsais para transporte de 3 lanços 

de mangueiras por mochila. 
d) Uma geleira de 10 litros e cinco bornais para 

acomodação de alimentos. 
Cofre 2: 
a) Dois equipamentos moto manuais para abertura de 

linhas de contenção de fogo (motosserras), lâminas e 
proteções e outras pequenas ferramentas associadas à sua 
manutenção. 

b) Caixa de ferramenta (20x30x40) cm. 
c) Uma mochila para 1.ºs socorros. 
d) Dois depósitos (tipo Jerry-can) em chapa, para 10 

lts de gasolina por depósito. 
e) Um depósito combinado duplo para 5 lts gasolina / 

3 lts óleo. 
 

2.2.     Estrutura hidráulica - firmada ao chassis do veículo 
com batentes em borracha, composta por depósito 
de água, unidade hidráulica (grupo motobomba de 
alta pressão) e suportes (enroladores) de 
mangueiras. Parte independente da estrutura tipo 
“Roll-Bar” e amovível de modo a que possa ser 
retirada sem que seja necessário retirar a estrutura 
“Roll-bar”. 

2.2.1.  Depósito de água - Construído em aço inox Aisi 316 
ou equivalente (capacidade para 400 a 500 litros) 
com as seguintes espessuras mínimas: 2,5 mm no 
fundo, 2,0 mm nos lados e topos e 2,5 mm no teto, 
com 4 anteparas verticais fixas (2 paralelas e 2 
perpendiculares aos eixos do veículo, do mesmo 
material, de 2,0 mm de espessura. Cama para 
depósito de areias e lamas com dreno de 1”, para 
vazamento e limpeza de resíduos. Dotado com uma 
entrada de água (e filtro de retenção de impurezas) 
de 1 ½ “ e de uma redução storz 52-25 mm na parte 
lateral superior direita do tanque com tampão preso 
por corrente e dispositivo de evacuação de água 
“tubo ladrão” de 2” sem possibilidade de queda de 
água sobre os equipamentos. Uma saída para 
alimentação do grupo motobomba, nível de água de 
leitura constante, tubo de respiro de 2” só para saída 
e entrada de ar. O depósito com o seu centro de 
gravidade o mais baixo possível e contornante da 
cava das rodas. 
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2.2.2.  Unidade hidráulica - Motor a gasolina de 13 ou mais 
H.P., sistema de arranque elétrico (12 V) e manual 
retrátil. Bomba de membrana fabricada em alumínio 
com tratamento interior e exterior por cataforese 
(KTL), para garantir maior resistência à corrosão, 
pressão nominal de trabalho até 40 bar, com 
possibilidade de regulação manual entre (0 a 40 bar), 
equipada com manómetro de leitura de pressão. 
Comandos por alavanca selecionadora (sistema 
intercomutador) e válvula bypass para operar com 2 
saídas, uma para mangueira semirrígida de 12,5 mm 
e uma para mangueira de 25 mm, com válvulas de 
fecho/abertura facilmente manobráveis. A unidade 
hidráulica deverá ter débitos iguais ou superiores de 
75 lts/min a 40 bar com a mangueira semirrígida de 
1/2” e 80 lts/min a 20 bar com mangueira de 25 mm. 
Filtros de proteção na admissão externa à água e/ou 
aditivos facilmente acessível e amovível e dupla 
válvula de segurança com disparo sob pressão. 
Colocação de um patamar amovível para proteção 
sobre o grupo motobomba em alumínio com piso 
estriado e resistente com 4 mm de espessura. 

- Agulheta de três posições (fecho, jato e pulverização) com 
união storz 25 mm e mosquetão para suspensão de agulheta. 
Com regulação de caudal (Débito: 19 – 37 – 90 – 150 L/min) e 
posição de limpeza. Com corpo em alumínio anodizado, 
válvula interior em aço inox. Proteção de ponteira em 
borracha, punho ergonómico e destorcedor. Peso 1,4 kgs. 

- Agulheta para alta pressão, e válvula de abertura e fecho 
para utilização em jacto e nevoeiro, equipadabcom 
destorcedor, união de engate rápido. 

- Carretel fixo na estrutura hidráulica, com mangueira 
semirrígida de Ø 12,5 mm com 100 mts, dotada com engates 
rápidos, resistente ao abrasivo e ao calor (elevada resistência 
a hidrocarbonetos, óleos, ácidos e bases, temperatura de 
contato > 300ºC, pressão trabalho 20 bar e pressão de rotura 
da mangueira de 80 bar). 

- Carretel fixo na estrutura hidráulica com 5 lanços de 
mangueira flexível de Ø 25 mm. A mangueira flexível, com 
sistema de reparação de furos, de Ø 25 mm x 25 metros, 
dotada com junções storz em alumínio (ligação rápida 
simétrica, diâmetro nominal de 25 mm, cauda com diâmetro 
exterior de 25 mm, comprimento de 53 mm, peso 90 g). 
Tecnologia 4 capas, tecido circular com trama e urdidura com 
fibras longas de poliéster/poliamida revestido interior e 
exteriormente por borracha sintética e com sobrecapa 
exterior em Hypalon aplicada por co extrusão. O exterior em 
cor amarela para melhor visibilidade no fumo, estrias 
longitudinais para proteção contra a abrasão, elevada 
resistência a hidrocarbonetos, óleos, ácidos e bases, 
temperatura de contato > 600ºC, pressão de rotura mínima de 
50 bar. Peso 4 kgs. 

- Corpo chupador com 7 m de comprimento (tubo de 
plástico flexível), boia de flutuação, válvula de fundo dotada de 
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dispositivo com ligação à saída de pressão para enchimento 
por aspiração venturi. 

- Enrolador para corpo chupador – estrutura de metal inox 
para enrolar a mangueira do chupão (tubo de plástico flexível); 
duas réguas em forma de cruz, com dimensões 70 x 5 x 0,2 cm, 
e altura em cada ponta das réguas de 4 cm, para encaixe da 
mangueira do chupão, tendo numa das pontas da régua um 
elástico que irá prender sob tensão e através de um gancho na 
ponta oposta da tira. 

 
2.3. Equipamento a colocar no veículo: 
- Uma caixa de ferramenta com dimensões 20x30x40 cm 

(cofre 2). 
- Duas mochilas dorsais transporte de mangueiras - Mochila 

dorsal de transporte, em lona, com tiras refletoras, duas 
cintas de aperto dorsal e uma de aperto à cintura, por meio de 
argolas. Para três lanços, em cama semicilíndrica (tipo meio 
pneu). Cinta de aperto dos lanços por meio de velcro e uma 
pega na parte superior da bolsa (cofre 1). 

- Uma corda de resgate, tipo cinta em poliéster, com duas 
alças nas extremidades, acompanhadas de manilhas de aço, 5 
m de comprimento e capacidade de suporte até 3.250 kgs. 
Norma BS EN 1492-1; 

- Uma geleira de 10 litros e cinco bornais para acomodação 
de alimentos (cofre 1). 

- Binóculos - Um par, de 10*50 WA, Campo visão 1000m - 
116m, Pupila de saída: 5mm. Lentes c/ tratamento anti-reflexo 
e design para proteção para olhos. Cobertura-capa em 
borracha. Acompanha bolsa de suporte e instruções. 

- Depósito combinado duplo - Duplo, em plástico, para 5 
litros de gasolina e 3 litros de óleo, para abastecimento de 
motorroçadoras e motosserras, através de sistema de 
enchimento ecológico. Tubuladura de abastecimento flexível e 
execução curta. Com sistema de enchimento para combustível 
e outro sistema de enchimento para óleo lubrificante de 
correntes (cofre 2). 

- Dois depósitos (tipo Jerry-Can) - Em chapa. Para 10 litros 
de gasolina por depósito. Tubuladura de abastecimento 
flexível e execução curta (cofre 2). 

- Bolsa de primeiros socorros - Bolsa fabricada em material 
lavável. Composta por duas partes, sendo a inferior com 
divisória rígida e a superior com fecho de cremalheira duplo e 
elásticos de sujeição para equipamentos adicionais. Com três 
bolsas de identificação, duas exteriores e uma interior. Fácil 
de transportar, com duas pegas, correias para alça de ombro 
ou para formar mochila. Incorpora faixa refletora e emblema 
de Estrela da Vida. Deverá conter no mínimo, para 5 pessoas: 
250 ml de água oxigenada, duas embalagens de compressas 
esterilizadas 10x10, um rolo de fita adesiva 2,5 cm, duas 
embalagens de algodão hidrófilo 50 grs, uma embalagem de 
dez pensos rápidos, 2 gases não esterilizadas 5x10 e uma 
gaze não esterilizada 2x5, uma tesoura multiusos, uma pinça 
descartável, um garrote, um penso hemostático 10x10 cm, dez 
doses individuais de colírio, dez toalhetes desinfetantes 
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iodopovidona, dez toalhetes desinfetantes, um lençol 
isotérmico, duas compressas para queimados 10x10 cm, um 
par de luvas esterilizadas, uma embalagem quente 
instantâneo, uma embalagem frio instantâneo (cofre 2). 

- Rádios: O veículo deve possuir equipamentos 
Radiotransmissores móveis, homologados, montados na 
cabina, de fácil manejo por parte do chefe de equipa e as 
referidas antenas de rádio: 

- Emissor/recetor móvel de banda alta VHF (faixa dos 
152-173 MHz), com 150 canais; 

- Emissor/recetor móvel para operação na rede Tetra 
SIRESP com antena com capacidade de receção de sinal 
GPS. 
- 2 Rádio emissor–receptor móvel - Banda Alta - Rádio 

portátil com mínimo de 16 canais programáveis na faixa 
VHF/FM dos 136-174 Mhz, com ou sem display. 

• Bateria recarregável de iões de lítio com capacidade 
superior a 1.650 ma/h; 

• Carregador versão mesa, para recarga rápida de 
bateria e ligação a 220 VAC. Deverá incluir kit de ligação a 
12 VDC, para recarga no veículo ou painel foto voltaico; 

• Microfone de mão; 
• Bolsa de transporte ao peito; 
• Kit de programação. Antena de bastão; 
• Potência de saída de R.F. 1-2-5 W; 
• Seletor de canais com indicação acústica de mudança 

de estado; 
• Tons CTCSS-DCSS-5 tone; 
• Programação nos canais a indicar; 
• Autonomia das baterias ≥ 14 h; 
• Garantia dos equipamentos> 2 anos; 
• Indicação da rede de oficinas de assistência no País. 

Emissor/recetor móvel para operação na rede Tetra SIRESP 
com antena com capacidade de receção de sinal GPS 

- Porta-rádios de peito - Estrutura semi-rígida composta por 
uma parte frontal - onde se fixam duas bolsas laterais semi-
abertas para rádios E/R com fecho elástico com molas e uma 
bolsa central fechada para telemóvel e baterias de reserva. Na 
parte traseira possui uma bolsa para transporte de 
documentação com fecho plástico dentado. Na estrutura semi-
rígida fixam duas tiras com sistemas de encaixe e de ajuste 
nas extremidades que asseguram a colocação do porta-rádios 
ao peito do sapador. 
Este dispositivo de nylon permite ao sapador trazer consigo os 
sistemas de comunicações e de localização móveis (rádio E/R 
banda alta + rádio E/R banda média + telemóvel com GPS) 
durante as operações de supressão de incêndios, sem ocupar 
as mãos e evitar a perda ou o dano dos equipamentos. 
 

2.4. Equipamento motomanual a colocar no veículo: 
- Cinco motorroçadoras - Potência > a 2,8 KW; cilindrada > a 

56,5 cm3; com peso de 10 kgs (+ 10%)Cabo multifuncional 
para duas mãos; Compensador; Elastostart (sistema de 
redução da compressão do arranque); Sistema anti-vibração; 
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Válvula de descompressão; Com cintos de suporte de 
conforto/ergonómicos e óculos de proteção com proteção 
lateral (que permita utilização de óculos de visão) e bolsa de 
motorroçadora. 
Equipada com lâmina de trituração de 320 mm de diâmetro e 
respetiva proteção. 

• Cinco serras circulares - Em aço, com 225 mm de 
diâmetro e com dentes em cinzel. Para foices a motor de 
potência média. Para corte de arbustos nodosos, troncos 
de pequeno diâmetro, cortes de madeira e arroteamentos. 

• Cinco proteções para serra circular - Em plástico, com 
225 mm de diâmetro. Para serra circular com dentes em 
cinzel. 

• Uma travadeira - Para a serra circular, com dentes em 
cinzel, com 225 mm de comprimento. • Duas limas - Com 
passo 7-32", espessura 5,5 mm, com suporte e cabo. Para 
serra circular de 225 mm de diâmetro e com dentes em 
cinzel. 

 
- Duas motosserras - Com potência igual ou superior a 2,6 

kw/3,5 CV, cilindrada igual ou superior a 50,2 cm3, com peso 
de 4,8 kgs (+ 10%), equipada com Compensador, ElastoStart 
(sistema de redução da compressão de arranque), Ematic 
(sistema de economia de consumo de óleo lubrificante de 
corrente). Manuseamento por uma só alavanca para 
correntes, QuickStop -Travão da corrente (a corrente pára ao 
largar o cabo de mão traseiro). Regulação do caudal da 
bomba de óleo, sistema anti-vibração, tampa do depósito de 
abertura manual, tensor lateral, válvula de descompressão, 
dispositivo de esticamento lateral para correntes. Com guia 
rollmatic e corrente de segurança de 40 cm de comprimento 
de corte, com o passo 325; 0,63 rapid micro 260 RMC e de 67 
EL; sendo de segurança e lubrificação automática. Proteção 
da corrente. Bolsa de motosserra. 

• Duas limas redondas - Com cabo em plástico com 
ângulos de afiação para todo o tipo de limas. Com 4,8 mm 
espessura. Para correntes com passo 325. 

• Duas limas paralelas - Tipo chata - para aperfeiçoar os 
limitadores de profundidade, comprimento de 150 mm. Com 
cabo de madeira. 

• Calibrador de correntes e limas - Acessórios de 
manutenção para conjunto de corte composto por 
calibrador de limas e calibrador de correntes. Controle do 
ângulo de corte e ângulo de afiação, do comprimento do 
dente e da distância dos limitadores de profundidade, e 
ainda para limpar a ranhura e o furo de entrada de óleo da 
guia. 

 
2.5. Equipamento manual a colocar no veículo: 
- Pá de valar de bordo cortante - Em aço de carbono forjado 

a alta temperatura. Cabo de madeira. Comprimento de 1480 (+ 
10) mm. Lâmina: largura 290 mm, comprimento 320 mm. Peso 
2,0 kgs. 
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- Enxada/Machado (Pulaski) - Em aço de carbono forjado a 
alta temperatura. Cabo de madeira. Comprimento de 900/950 
mm. Largura da lâmina do machado de 105 mm e da enxada de 
80 mm. Peso até 2,7 kgs. 

- Três ferramentas florestais multifunções (torga) - Para 
abertura de faixas, apoio ao combate e rescaldo em incêndios 
florestal bem como de apoio a ações de fogo controlado. 

- Foição - Em aço de carbono forjado a alta temperatura. 
Cabo de madeira com comprimento 970 (+ 10) mm. Peso até 
1,8 kgs.  

- Dois batedores - Com cabo de madeira, com comprimento 
1400 mm. Com 4 tiras de algodão com 80 mm de largura e 720 
mm de comprimento.  

- Serrote curvo profissional para desramação - Para 
desramação do tronco em pé para obtenção de madeira com 
valor. Lâmina japonesa, sem tirantes telescópicos. Com 
proteção plástica para a lâmina incluída. Peso 400 grs.  

- Tirante telescópico - Em alumínio. Apropriado para serra 
telescópica, regulável de 1840 a 4560 mm, com revestimento 
plástico antiderrapante. Peso 1,1 kgs.  

- Duas mochilas dorsais - Mochila de neoprene reforçada 
com nylon, com juntas vulcanizadas para maior resistência. 
Duas cintas para colocar a bomba nas costas, para permitir 
“mãos livres” para o seu manuseamento. Capacidade de 19 
litros. Peso seco 2,2 kgs. Dimensões 61x40,6x51 cm. 

 

 Ilustração de alguns aspetos da personalização, 
transformação, unidade hidráulica e demais equipamentos: 
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 Preço em Euros s/IVA 55912,55 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Motor de Combustão: 
o Motorização: 2.4D 
o Carroçaria: Cabine Simples 
o Versão: Chassis 
o Tracção: 4X4 
o Transmissão: Caixa Manual 6 
o Número de cilindros: 4 cilindros em linha 
o Mecanismo de válvulas: 16 Válvulas. DOHC 
o Sistema de injeção: Injeção directa 
o Cilindrada: 2393 cc 
o Taxa de compressão: 15.6:1 
o Potência máxima: 150 cv 
o Binário máximo: 400/1600-2000 Nm/rpm 
o Diâmetro do cilindro: 92 mm 
o Curso do motor: 90 mm 
o Código do motor: 2GD-FTV 
 

 Performance: 
o Aceleração 0-100km/h: 13.2 s 
o Velocidade máxima: 170 km/h 
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 Suspensão: 
o Suspensão dianteira: Wishbone Dupla 
o Suspensão traseira: Eixo rígido 
 

 Travões: 
o Tipo travões dianteiros: Discos ventilados 
o Tipo travões traseiros: Tambor 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus: 225/70R17 

 

 Capacidade de carga: 
o Número de lugares: 2 
 

 Performance Ambiental: 
o Consumo combinado: 10.7 l/100km 
o Emissão CO2 combinado: 280 g/km 
o Partículas, PM: 2.22 mg/km 
o Monóxido de Carbono: 235.1 mg/km 
o Ruído em movimento: 72.0 dB(A) 
o Óxido Nítrico (NOx): 49.3 mg/km 
o Óxido Nítrico & Hidrocarbonetos (THC+NOx): 59.8 

mg/km 
o Norma: EURO 6 AO 
o Capacidade do depósito de combustível: 80 l 
o Combustível: Diesel 
 

 Dimensões e Pesos: 
o Altura exterior: 2300 mm 
o Largura exterior: 1815 mm 
o Distância entre eixos: 3085 mm 
o Projeção dianteira: 990 mm 
o Projeção traseira: 990 mm 
o Raio mínimo de viragem: 6.3 m 
o Peso bruto: 3080 kg 
o Tara: 1925 kg 
o Capacidade de reboque com travões: 3500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões: 750 kg 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 26048 
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 Motor de Combustão: 
o Motorização: 2.4D 
o Carroçaria: Cabine dupla 
o Versão: Chassis 
o Tracção: 4X4 
o Transmissão: Caixa Manual 6 
o Número de cilindros: 4 cilindros em linha 
o Mecanismo de válvulas: 16 Válvulas. DOHC 
o Sistema de injeção: Injeção directa 
o Cilindrada: 2393 cc 
o Taxa de compressão: 15.6:1 
o Potência máxima: 150 cv 
o Binário máximo: 400/1600-2000 Nm/rpm 
o Diâmetro do cilindro: 92 mm 
o Curso do motor: 90 mm 
o Código do motor: 2GD-FTV 
 

 Performance: 
o Aceleração 0-100km/h: 13.2 s 
o Velocidade máxima: 170 km/h 
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 Suspensão: 
o Suspensão dianteira: Wishbone Dupla 
o Suspensão traseira: Eixo rígido 
 

 Travões: 
o Tipo travões dianteiros: Discos ventilados 
o Tipo travões traseiros: Tambor 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus: 265/65R17 

 

 Capacidade de carga: 
o Número de lugares: 3/5 
 

 Performance Ambiental: 
o Consumo combinado: 10.8 l/100km 
o Emissão CO2 combinado: 284 g/km 
o Partículas, PM: 2.29 mg/km 
o Monóxido de Carbono: 56.6 mg/km 
o Ruído em movimento: 72.0 dB(A) 
o Óxido Nítrico (NOx): 52 mg/km 
o Óxido Nítrico & Hidrocarbonetos (THC+NOx): 58.6 

mg/km 
o Norma: EURO 6 AO 
o Capacidade do depósito de combustível: 80 l 
o Combustível: Diesel 
 

 Dimensões e Pesos: 
o Altura exterior: 2200 mm 
o Largura exterior: 1815 mm 
o Distância entre eixos: 3085 mm 
o Projeção dianteira: 985 mm 
o Projeção traseira: 990 mm 
o Raio mínimo de viragem: 6.4 m 
o Peso bruto: 3130/3210 kg 
o Tara: 2070 kg 
o Capacidade de reboque com travões: 3500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões: 750 kg 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 31246 
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 Motor de Combustão: 
o Motorização: 2.5 Hybrid Dynamic Force 
o Tração: 4X4 
o Código do motor: A25A-FXS 
o Número de cilindros: 4 em linha 
o Mecanismo de válvulas: 16 válvulas DOHC. VVT-iE 

(admissão). VVT-i (escape). 
o Sistema de injeção: Injeção Indireta e Direta D-4S 
o Cilindrada: 2487 cc 
o Diâmetro x Curso: 87.5 x 103.48 mm 
o Taxa de compressão: 14.01:1 
o Potência máxima: 185/6000 cv/rpm 
o Binário máximo: 227/3200 Nm/rpm 
o Autonomia em modo elétrico: 75/98 km 
o Carregamento das baterias: 450/300/150 min 
o Bateria híbrida - Tipo: Iões de lítio 
o Bateria híbrida - Voltagem nominal: 355.2 v 
o Bateria híbrida - Nº de módulos: 96 
o Bateria híbrida - Capacidade: 51 Ah 
o Bateria híbrida - Capacidade: 18.1 kWh 
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o Motor elétrico dianteiro - Tipo: Motor síncrono de 
magneto permanente 

o Motor elétrico traseiro - Tipo: Motor síncrono de 
magneto permanente 

o Motor elétrico dianteiro - Potência máxima: 134 kW 
o Motor elétrico dianteiro - Binário máximo: 270 Nm 
o Motor elétrico traseiro - Potência máxima: 40 kW 
o Motor elétrico traseiro - Binário máximo: 121 Nm 
o Potência combinada: 306 

 

 Performance: 
o Velocidade máxima: 180 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h: 6 s 
o Coeficiente aerodinâmico: 0.338 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira: Estrutura MacPherson 
o Suspensão traseira: Wishbone duplo 
 

 Travões: 
o Tipo travões dianteiros: Discos ventilados 
o Tipo travões traseiros: Pneus e Jantes 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus: 235/55R19 
o Dimensão das jantes: 19 polegadas 
 

 
 Capacidade de carga: 

o Capacidade da bagageira (até à chapeleira): 520 l 
o Número de lugares: 5 
 

 Performance Ambiental: 
o Consumo combinado: 1.0 l/100km 
o Emissão CO2 combinado: 22 g/km 
o Monóxido de carbono, CO: 126.1 mg/km 
o Hidrocarboneto, HC: 13.3 mg/km 
o Óxido de azoto, NOx: 4.2 mg/km 
o Partículas, PM: 0.1 mg/km 
o Ruído em movimento: 64.0 dB(A) 
o Ruído estacionário: 70.6 dB(A) 
o Norma: EURO 6 
o Capacidade do depósito de combustível: 55.0 l 
 

 Dimensões e Pesos: 
o Comprimento exterior: 4600 mm 
o Largura exterior: 1855 mm 
o Altura exterior: 1690 mm 
o Distância entre eixos: 2690 mm 
o Via dianteira: 1600 mm 
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o Via traseira: 1630 mm 
o Projeção dianteira: 910 mm 
o Projeção traseira: 1000 mm 
o Raio mínimo de viragem: 5.7 m 
o Comprimento interior: 1890 mm 
o Largura interior: 1515 mm 
o Altura interior: 1230 mm 
o Peso bruto: 2510 kg 
o Tara: 2075 kg 
o Capacidade de reboque com travões: 1500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões: 750 kg 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 45841 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Motor de Combustão: 
o Motorização: 2.5 Hybrid Dynamic Force 
o Tração: 4X4 
o Código do motor: A25A-FXS 
o Número de cilindros: 4 em linha 
o Mecanismo de válvulas: 16 válvulas DOHC. VVT-iE 

(admissão). VVT-i (escape) 
o Sistema de injeção: Injeção Indireta e Direta D-4S 
o Cilindrada: 2487 cc 
o Diâmetro x Curso: 87.5 x 103.48 mm 
o Taxa de compressão: 14.01:1 
o Potência máxima: 185/6000 cv/rpm 
o Binário máximo: 227/3200 Nm/rpm 
o Autonomia em modo elétrico: 75/98 km 
o Carregamento das baterias: 450/300/150 min 
o Bateria híbrida - Tipo: Iões de lítio 
o Bateria híbrida - Voltagem nominal: 355.2 v 
o Bateria híbrida - Nº de módulos:  96 
o Bateria híbrida - Capacidade: 51 Ah 
o Bateria híbrida - Capacidade: 18.1 kWh 
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o Motor elétrico dianteiro - Tipo: Motor síncrono de 
magneto permanente 

o Motor elétrico traseiro - Tipo: Motor síncrono de 
magneto permanente 

o Motor elétrico dianteiro - Potência máxima: 134 kW 
o Motor elétrico dianteiro - Binário máximo: 270 Nm 
o Motor elétrico traseiro - Potência máxima: 40 kW 
o Motor elétrico traseiro - Binário máximo: 121 Nm 
o Potência combinada: 306 

 

 Performance: 
o Velocidade máxima: 180 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h: 6 s 
o Coeficiente aerodinâmico: 0.338 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira: Estrutura MacPherson 
o Suspensão traseira: Wishbone duplo 
 

 Travões: 
o Tipo travões dianteiros: Discos ventilados 
o Tipo travões traseiros: Discos ventilados 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus: 235/55R19 
o Dimensão das jantes: 19 polegadas 
 

 
 Capacidade de carga: 

o Capacidade da bagageira (até à chapeleira): 520 l 
o Número de lugares: 5 
 

 Performance Ambiental: 
o Consumo combinado: 1.0 l/100km 
o Emissão CO2 combinado: 22 g/km 
o Monóxido de carbono, CO: 126.1 mg/km 
o Hidrocarboneto, HC: 13.3 mg/km 
o Óxido de azoto, NOx: 4.2 mg/km 
o Partículas, PM: 0.1 mg/km 
o Ruído em movimento: 64.0 dB(A) 
o Ruído estacionário: 70.6 dB(A) 
o Norma: EURO 6 
o Capacidade do depósito de combustível: 55.0 l 
 

 Dimensões e Pesos: 
o Comprimento exterior: 4600 mm 
o Largura exterior: 1855 mm 
o Altura exterior: 1690 mm 
o Distância entre eixos: 2690 mm 
o Via dianteira: 1600 mm 
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o Via traseira: 1630 mm 
o Projeção dianteira: 910 mm 
o Projeção traseira: 1000 mm 
o Raio mínimo de viragem: 5.7 m 
o Comprimento interior: 1890 mm 
o Largura interior: 1515 mm 
o Altura interior: 1210 mm 
o Peso bruto: 2510 kg 
o Tara: 2075 kg 
o Capacidade de reboque com travões: 1500 kg 
o Capacidade de reboque sem travões: 750 kg 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 49163 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Motor elétrico: 
o Tipo de motor - Magnetos Permanentes 
o Potência Sistema (kW) - (cv) - 150 - 204 
o Binário máximo (Nm) - 300 
 

 Bateria EV: 
o Tipo de bateria - Iões de lítio 
o Voltagem Nominal (v)- 355,2 
o Capacidade da bateria (Ah) - 153 
o Potência total da bateria (kWh) – 288 
 

 Carregamento: 
o Velocidade máxima de carregamento AC (kW) - 6,6 
o Velocidade máxima de carregamento DC (kW) - 50  
o 0-80% Carregamento AC - 2,3 kW (h) - 23h 
o 0-80% Carregamento AC - 6,6 kW (h) - 8h 
o 0-80% Carregamento DC (h) - 50' 

 

 Consumo: 
o WLTP (kW/100 kM - 17,1 
 

 Autonomia (km): 
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o WLTP (km) - 314 
o Circuito Urbano (km) – 410 
 

 Performance dinâmica: 
o Velocidade Máxima (km/h) - 160 
o Aceleração 0-100 km/h (s) - 7.5 
 

 Transmissão: 
o Triple axes, 2-stage reduction 
 

 Suspensão: 
o Suspensão Dianteira - MacPherson 
o Suspensão Traseira – Wishbone 
 

 Travões: 
o Travões Dianteiros - Discos Ventilados 
o Travões Traseiros - Discos Ventilados 
 

 Dimensões: 
o Comprimento (mm) - 4495 
o Largura (mm) - 1840 
o Altura (mm) - 1545 
o Distância entre eixos (mm) – 2640 
 

 Capacidades: 
o Número de lugares - 5 
o Capacidade da bagageira (l) (até à chapeleira) - 367 
o Capacidade da bagageira (l) (até ao tejadilho) – 486 
 

 Pesos: 
o Peso Bruto (kg) – 1840 
 

 Pneus e Jantes: 
o Liga Leve de 17" com pneus 215/60 R17 
o Kit de reparação de pneus 
 

 Exterior: 
o Vidros das portas traseiras e bagageira escurecidos 

com proteção UV 
o Espelhos retrovisores com regulações elétricas, 

aquecimento, recolha elétrica e indicador de mudança 
de direção 

o Barras de tejadilho 
 

 Conforto e comodidade: 
o Sensor de Chuva 
o Espelho retrovisor interior manual (sem ante 

encandeamento automático) 
o Abertura e fecho manual da tampa da bagageira 
o Iluminação interior do habitáculo e pés 
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o Controlo de Climatização de 2 zonas com sensor de 
humidade 

o Travão de mão eletrónico com função "HOLD" 
 

 Interior: 
o Painel de instrumentos: Japanese Paper 
o Coluna de direção com regulação elétrica 
o Rodapés das embaladeiras em resina 
 

 Bancos: 
o Bancos em tecido 
o Bancos dianteiros com 8 posições de ajuste elétrico 
o Bancos dianteiros com ajustes elétricos (condutor e 

passageiro) 
o Apoio lombar com ajuste elétrico 
 

 Multimédia e navegação: 
o Lexus Media Display: ecrã central a cores de 7” 
o Sistema de áudio com 6 altifalantes 
o Rádio preparado para emissão digital (DAB) 
o Monitor de assistência ao estacionamento 
 

 Iluminação e segurança: 
o Lexus Safety System + 

 - Sistema de Segurança de Pré-Colisão (PCS) 
 - Cruise Control Adaptativo (sem restrição de 
velocidade) 

- Comandos adicionais no volante (ACC, LDA) 
- Sistema de alerta à mudança de Faixa de 

Rodagem (LDA) 
- Assistência à manutenção na faixa de rodagem 

(LKA) 
-Sistema de reconhecimento dos sinais de 

trânsito (RSA) 
o Óticas dianteiras com nivelamento automático 

(estático) 
o Faróis de nevoeiro traseiros LED 
o Controlo Ativo do Som 

 

 Performance: 
o Seletor do Modo de Condução: ECO / NORMAL / 

SPORT 
o Barra anti aproximação dianteira 
o Barra anti aproximação traseira 
 

 Segurança passiva: 
o Airbags SRS de cortina (dianteiros e traseiros) 
o Airbags SRS de joelho (condutor e passageiro) 
o Airbags SRS frontais (condutor e passageiro) 
o Airbags SRS laterais (condutor e passageiro) 
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o Aviso audiovisual para colocação dos cintos de 
segurança dianteiros 

o Pré-tensores dos cintos de segurança, bancos 
dianteiros e traseiros esquerdo e direito 

o Bancos dianteiros com Sistema de Proteção da Coluna 
Cervical (WIL) 

o Possibilidade desligar o airbag frontal (passageiro) 
o Sistema de fixação ISOFIX (bancos traseiros esquerdo 

e direito) 
 

 Proteção: 
o Fecho de portas automático 
o Sistema antirroubo (alarme) - imobilizador / sensor de 

intrusão / sirene 
 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 44567,13 
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 Especificidades do veículo: 
 

Tipo   62 

Categoria    M3 / Classe I 

Capacidad
e de carga 

Tipo de 
carregamento 

EV 

Capacidade ≥ 218 kWh 

WLTP ≥ 300 km 

Valores 
máximos 
combinado
s 

Potência máxima ≥ 230 kW 

Binário máximo ≥ 2400 Nm 

Motor 
elétrico  

Potência máxima ≥ 230 kW 

Binário  ≥ 2400 Nm 

Tracção   Traseira 

Lotação 
  

≥ 47 (21 Sent. + 
25 Pé + 1 PMR)  
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Ar 
Condiciona
do 

  

Viatura com Ar 
Condicionado 
para o 
Habitáculo e 
compartiment
o do motorista. 
Suspensão 
pneumática, 
com regulação 
de nível e 
inclinação 
lateral. Peso 
bruto, máximo, 
de 11.000 kg. 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 360000 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  36 l 
o Tipo de combustível - Gasolina 
o Norma -  EURO 6 
o Ruído em movimento - 70.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1487 g/km 
o Hidrocarboneto, HC – 0,246 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0095 g/km 
o Consumo Combinado WLTP - 3.9 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 88 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 3 em linha 
o Mecanismo de válvulas - DOHC (com VVT-iE e VVT-i) 
o Sistema de injeção - Injeção direta multiponto 
o Cilindrada - 1490 cm3 
o Diâmetro x Curso - 80.5 x 97.6 mm 
o Taxa de compressão - 14.0:1 
o Potência máxima (mci) - 92 cv 
o Binário máximo 120/3600 Nm/rpm 
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o Motor elétrico - Tipo Motor síncrono de magneto 
permanente 

o Motor elétrico - Potência máxima 59 kW 
o Motor elétrico - Binário máximo 141 Nm 
o Bateria híbrida - Tipo Iões de lítio 
o Bateria - Voltagem (nominal) 177.6 v 
o Bateria - Capacidade 4.3 Ah 
o Potência máxima combinada 116 cv 

 

 Performance: 
o Velocidade máxima - 175 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h – 9.7 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Estrutura MacPherson 
o Suspensão traseira - Barra de torção 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco sólidos 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 185/65R15 
o Pneu suplente temporário 
o Jantes em liga leve 15" 
 

 Peso bruto: 
o 1615 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares 5 
o Largura interior 1430 mm 
o Comprimento interior 1845 mm 
o Altura interior 1190 mm 

 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior 3940 mm 
o Largura exterior 1745 mm 
o Altura exterior 1500 mm 
o Distância entre eixos 2560 mm 
o Projeção dianteira 790 mm 
o Projeção traseira 590 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Antena tipo barbatana de tubarão 
o Spoiler traseiro em preto metalizado 

 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
o Sensor de luz 
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o Sistema "Follow-me-home" 
o Sensor de chuva 
o Fecho centralizado das portas 
 

 Performance exterior: 
o Spoiler traseiro 
 

 Segurança Exterior: 
o Câmara auxiliar traseira 
o Sistema de Pré-Colisão (PCS) com deteção de peões e 

ciclistas 
o Reconhecimento de Sinais de Trânsito (RSA) 
o Luzes de Máximos com Controlo Automático (AHB) 
o Cruise Control Adaptativo (ACC) 
o Imobilizador 
o Sistema de Anti bloqueio da Travagem (ABS) 
o Sinal de Travagem de Emergência (EBS) 
o Luz de stop LED 
o Sistema de chamada de emergência (e-Call) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) 
o Sistema de Aviso de Pressão dos Pneus (TPWS) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC) 
o Assistência de Condução Inteligente (LTA) 
o Sistema de Pré-Colisão (PCS) com assistência de 

interseção 
 

 Multimédia: 
o Toyota Touch® 2 
o Bluetooth® 
o 4 colunas de som 
o Entrada USB 
o Ecrã multimédia de 7" 
o Integração com Smartphone 
 

 Personalização Interior: 
o Volante em pele 
o Travão de estacionamento eletrónico 
 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado automático 
o Filtro de pólen 
o Comando do limitador de velocidade no volante 
o Comando de áudio no volante 
o Comando do cruise control adaptativo no volante 
o Comando multi informações no volante 
o Comando do aviso de saída de faixa de rodagem no 

volante 
o Vidros dianteiros elétricos 
o Velocímetro analógico 
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o Tacómetro analógico 
o Direção assistida elétrica 
o Volante ajustável em profundidade 
o Volante ajustável em altura 
o Banco do condutor com ajuste em altura manual 
o Ecrã de informações TFT a cores 
o Ecrã de informações de 4.2" 
o Iluminação na bagageira 
o Luzes individuais dianteiras 
o Espelho de cortesia na pala de sol do condutor 
o Espelho de cortesia na pala de sol do passageiro 

frontal 
o Tomada de 12V dianteira 
o Fecho centralizado das portas 
o Bancos traseiros rebatíveis a 60:40 
o Comando do limitador de velocidade no volante 
 

 Arrumação Interior: 
o Suporte de copos dianteiro 
o Bolsas de arrumação nas portas dianteiras 
o Bolsas de arrumação nas portas traseiras 
o Porta-luvas 
o Chapeleira na bagageira 

 

 Segurança Interior: 
o Possibilidade de desligar o airbag do passageiro 

frontal 
o Sistema de fixação ISOFIX 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança 

dianteiros 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança traseiros 
o Bancos dianteiros com Sistema de Proteção da Coluna 

Cervical (WIL) 
 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 17237,94 
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 Motor: 
o Tipo de combustível - Gasolina 
o Capacidade do depósito de combustível - 43 l 
o Norma EURO - 6 AG 
o Número de cilindros - 4 cilindros em linha 
o Mecanismo de válvulas - 16 DOHC VVT-i 
o Sistema de injeção - Eletrónica 
o Cilindrada - 1798 cm3 
o Diâmetro x Curso - 80.5 x 88.3 mm 
o Taxa de compressão - 13.0:1 
o Potência máxima (mci) - 98 cv 
o Binário máximo 142/3600 Nm/rpm 
o Potência máxima combinada 122 cv 
o Motor elétrico - Tipo Motor síncrono de magneto 

permanente 
o Motor elétrico - Potência máxima 53 kW 
o Motor elétrico - Binário máximo 163 Nm 
o Bateria - Voltagem (nominal) 207 v 
o Bateria - Capacidade 3.6 Ah 
o Ruído em movimento 67.0 db(A) 
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 Transmissões: 
o Tipo de transmissão e-CVT 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima - 180 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h – 10.9 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Estrutura MacPherson 
o Suspensão traseira - Duplo WISHBONE 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco maciços 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 245/45R17 
o Kit de reparação de pneus 
o Jantes maquinadas de liga leve 17'' 

 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares 5 
o Largura interior 1510 mm 
o Comprimento interior 1795 mm 
o Altura interior 1155 mm 

 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior 4650 / 4370 mm 
o Largura exterior 1790 mm 
o Altura exterior 1435 mm 
o Distância entre eixos 2640 mm 
o Projeção dianteira 935 mm 
o Projeção traseira 1015 / 795 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Puxadores exteriores à cor da carroçaria 
o Para-choques traseiro à cor da carroçaria 
o Grelha superior em Piano Black 
o Difusor Piano Black 
o Espelhos retrovisores exteriores à cor da carroçaria 
o Antena barbatana de tubarão à cor da carroçaria 

 

 Conforto Exterior: 
o Sistema "Follow-me-home" 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
o Espelhos retrovisores exteriores aquecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores retráteis 
o Sensor de luminosidade 
o Sensor de chuva 

 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 222 

 

 Segurança Exterior: 
o Câmara auxiliar traseira 
o Sistema de Alerta de Pré-Colisão (PCS) 
o Aviso de saída de faixa de rodagem com assistência 

na direção 
o Reconhecimento de Sinais de Trânsito (RSA) 
o Luzes de Máximos Automáticas (AHB) 
o Cruise Control Adaptativo Inteligente 
o Cruise Control Adaptativo Full-range 
o Faróis de nevoeiro dianteiros LED 
o Assistência de Condução Inteligente 
o Luz de stop LED 
o Alerta de fadiga 
o Sistema de chamada de emergência (E-Call) 
o Imobilizador 
o Sistema de Anti Bloqueio da Travagem (ABS) 
o Sinal de emergência de travagem (EBS) 
o Luzes de circulação diurna LED 
o Óticas traseiras LED 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) 
o Sistema de Aviso de Pressão dos Pneus (TPWS) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC) 
 

 Multimédia: 
o Toyota Touch® 2 
o Integração com Smartphone 
o Bluetooth® 
o 6 colunas de som 
o Ecrã multimédia de 8" 
o Entrada USB 
o Conetividade Wi-Fi 
 

 Personalização Interior: 
o Consola central em Piano Black 
o Volante em pele 
o Travão elétrico 
 

 Conforto Interior: 
o A/C Dual Zone 
o Botão Push Start 
o Ecrã de informação de 7'' 
o Iluminação na bagageira 
o Direção assistida elétrica (EPS) 
o Luzes individuais dianteiras 
o Espelho de cortesia na pala de sol do condutor 
o Espelho de cortesia na pala de sol do passageiro 
o Iluminação na pala de sol do condutor 
o Iluminação na pala de sol do passageiro 
o Espelho retrovisor interior electrocromático 
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o Volante ajustável em altura 
o Banco do condutor com ajuste em altura manual 
o Banco do passageiro com ajuste em altura manual 
o Vidros elétricos com proteção anti entalamento 
o Tomada de 12V dianteira 
o Fecho central de portas 
o Sistema de iluminação de entrada 
 

 Arrumação Interior: 
o Bolsas de arrumação nas portas dianteiras 
o Iluminação no porta-luvas 
o Ganchos de suporte para sacos 
o Suporte de copos dianteiro 
o Compartimento de arrumação na consola central 
 

 Proteção Interior: 
o Proteção de Bagageira HB (piso superior) 
 

 Segurança Interior: 
o 7 airbags 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança 

dianteiros 
o Sistema de fixação ISOFIX 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança traseiros 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 23572,64 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Performance Ambiental: 

o Capacidade do depósito de combustível - 55 l 
o Tipo de combustível - Gasolina 
o Norma - EURO 6 AP 
o Ruído em movimento - 69.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1736 g/km 
o Hidrocarboneto, HC – 0,156 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0037 g/km 
o Consumo Combinado WLTP - 5.8 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 131g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Mecanismo de válvulas - VVT-i 
o Sistema de injeção – D-4s 
o Cilindrada - 2487 cm3 
o Diâmetro x Curso – 87 x 103.48 mm 
o Taxa de compressão - 14.0:1 
o Potência máxima (mci) - 178 cv 
o Potência máxima combinada 218 cv 
o Binário máximo 221/3600-5200 Nm/rpm 
o Motor elétrico - Tipo Motor síncrono de magneto 

permanente 
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o Motor elétrico - Potência máxima 88 kW 
o Motor elétrico - Binário máximo 202 Nm 
o Bateria híbrida - Níquel 
o Bateria - Voltagem (nominal) 244.8 v 
o Bateria - Capacidade 4.3 Ah 
 

 Transmissões: 
o CVT 

 
 Performance: 

o Velocidade máxima - 180 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h – 8.4 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Estrutura MacPherson 
o Suspensão traseira - Duplo Wishbone 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Discos ventilados 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 225/55R19 99V 
o Pneu Temporário 
o Jantes de liga leve de 19'' (20 raios) 
 

 Peso bruto: 
o 2135 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares 5 
o Largura interior 1515 mm 
o Comprimento interior 1890 mm 
o Altura interior 1230 mm 

 
 Dimensões exteriores: 

o Comprimento exterior 4600 mm 
o Largura exterior 1855 mm 
o Altura exterior 1685 mm 
o Distância entre eixos 2690 mm 
o Projeção dianteira 910 mm 
o Projeção traseira 1000 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Puxadores à cor da carroçaria 
o Luzes Light Guide LED 
o Vidros traseiros escurecidos 
o Antena Barbatana Tubarão 
o Grelha frontal inferior em cinzento-escuro 

 
 Conforto Exterior: 

o Smart Entry & Start 
o Porto bagageira elétrica 
o Espelhos retrovisores ajustáveis elétricos 
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o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Sensor de luminosidade 
o Sensor de chuva 
 

 Performance exterior: 
o Seletor do Modo de Condução 
 

 Segurança Exterior: 
o Aviso de saída de faixa de rodagem 
o Reconhecimento de Sinais de Trânsito 
o Luzes de máximos Automáticas 
o Cruise Control Adaptativo Full-Range 
o Imobilizador da viatura 
o Sistema de Anti Bloqueio da Travagem (ABS) 
o Alerta de ângulo morto (BSM) 
o Alerta de fadiga 
o Luzes diurnas de circulação LED 
o Faróis Nevoeiro LED 
o Combinação de luzes traseiras LED 
o Controlo de Assistência em Subida (HAC) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VS) 
o Óticas traseiras LED 
o Faróis LED 
o Faróis c/ nivelamento automático 
o Lava-faróis 
 

 Multimédia: 
o Sistema de Navegação 
o Toyota Touch 2 
o Integração com Smart Phone 
o Bluetooth 
o 9 colunas 
o Display Multimedia 8'' 
o Conexão USB 
 

 Personalização Interior: 
o Volante em pele 
 

 Conforto Interior: 
o A/C automático Dual Zone 
o Botão Push Start 
o Tomada de 12V (frente) 
o Carregador sem fios 
o Alerta de chave no interior da viatura 
o Bancos aquecidos 
o Suporte lombar do banco do condutor 
o Ecrã TFT de 7'' 
o Espelho electrocromático 
o Câmara c/ guias de estacionamento 
o Interruptores áudio no volante 
o Interruptor de Cruise Control no volante 
o Interruptor ECO-driving no volante 
o Para-brisas c/ proteção sonora 
o Botão A/C modo ECO 
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o Purificador de Ar Nanoe 
 

 Proteção Interior: 
Proteção de Bagageira 

o Tapetes de tecido 830g m² 
 

 Segurança Interior: 
o 7 airbags 
o Bancos traseiros c/ sistema ISOFIX 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 37121,77 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  43 l 
o Tipo de combustível - Gasolina 
o Norma -  EURO 6  
o Ruído em movimento - 67.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,2830 g/km 
o Hidrocarboneto, HC – 0,0051 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0037 g/km 
o Consumo Combinado WLTP – 1.3 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 29 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 4 em linha 
o Mecanismo de válvulas - 16 DOHC, VVT-i 
o Sistema de injeção – SFI 
o Cilindrada – 1798 cm3 
o Diâmetro x Curso – 80.5 x 88.3 mm 
o Taxa de compressão - 13.0:1 
o Potência máxima (mci) - 98 cv 
o Potência máxima combinada 122 cv 
o Binário máximo 142/3600Nm/rpm 
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o Motor elétrico - Tipo Motor síncrono de magneto 
permanente 

o Motor elétrico - Potência máxima 43 kW 
o Motor elétrico - Binário máximo 163 Nm 
o Bateria híbrida - Iões de lítio 
o Bateria - Voltagem (nominal) 351.5 v 
o Bateria - Capacidade 25 Ah 
 

 Transmissões: 
o CVT 

 

 Performance: 
o Velocidade máxima - 162 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h – 11.1 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Estrutura MacPherson 
o Suspensão traseira - Triângulos duplos sobrepostos 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco sólidos 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus – 195/65R15 
o Kit de reparação de pneus 
o Jantes de liga leve de 15''  
 

 Peso bruto: 
o 1930 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares 5 
o Largura interior 1490 mm 
o Comprimento interior 2110 mm 
o Altura interior 1195 mm 

 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior 4645 mm 
o Largura exterior 1760 mm 
o Altura exterior 1470 mm 
o Distância entre eixos 2700 mm 
o Projeção dianteira 975 mm 
o Projeção traseira 970 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Para-choques dianteiro à cor da carroçaria 
o Para-choques traseiro à cor da carroçaria 
o Difusor traseiro em preto 
o Espelhos retrovisores exteriores à cor da carroçaria 
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o Puxadores exteriores das portas à cor da carroçaria 
o Pilar central em preto 
o Pilar traseiro em preto 
o Antena estilo barbatana de tubarão 

 

 Conforto Exterior: 
o Smart Entry & Start (condutor, passageiro e 

bagageira) 
o Sistema Follow-me-home 
o Sensor de luz 
o Sensor de chuva 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
o Espelhos retrovisores exteriores aquecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores retráteis 
 

 Performance exterior: 
o Spoiler traseiro 
o Seletor do modo de condução 
 

 Segurança Exterior: 
o Câmara auxiliar ao estacionamento 
o Sistema de pré-colisão com deteção pedestre 
o Lane Departure Alert 
o Sistema de reconhecimento de sinais de trânsito 
o Luzes de máximos com controlo automático e 

adaptativo 
o Cruise control adaptativo 
o Luzes dianteiras adaptativas 
o Faróis dianteiros com Auto nivelamento 
o Faróis de nevoeiro dianteiros 
o Luzes de circulação diurna LED 
o Alerta do ângulo morto (BSM) 
o ABS com distribuição eletrónica da força de travagem 

(EBD) 
o Faróis dianteiros LED 
o Óticas traseiras LED 
o Luz de stop LED 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de estabilidade do veículo (VSC) 
o Controlo de tração (TRC) 
o Controlo de assistência nos arranques em subida 

(HAC) 
o Sistema de aviso de pressão dos pneus (TPWS) 
o Deteção traseira de aproximação de veículos (RCTA) 
 

 Multimédia: 
o Toyota Touch 2 com sistema de navegação Go 
o Ecrã tátil de 8" 
o 6 colunas 
o Entrada Aux-in 
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o Entrada USB 
o Bluetooth 
 

 Personalização Interior: 
o Volante em pele 
o Consola central em Piano Black 
o Apoio de braços traseiro em pele 
o Puxadores interiores cromados 
 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado automático dual 
o Botão "Push Start" 
o Volante com regulação manual em altura 
o Volante com regulação manual em profundidade 
o Direção assistida elétrica 
o Espelho interior eletrocromático 
o Filtro de pólen 
o Apoio de braços fixo na consola central 
o Banco do condutor ajustável em altura 
o Banco do condutor com ajuste lombar elétrico 
o Bancos dianteiros aquecidos 
o Bancos traseiros rebatíveis a 60:40 
o Vidros elétricos dianteiros 
o Vidros elétricos traseiros 
o Vidros elétricos com função auto 
o Vidros elétricos com proteção anti entalamento 
o Iluminação no habitáculo 
o Espelho na pala de sol do condutor 
o Espelho na pala de sol do passageiro 
o Tomada de 12V à frente 
o Tomada de 12V atrás 
o Carregador sem fios para smartphone 
o Fecho de proteção das portas para crianças 
o Ecrã TFT multi-informações de 4.2" 
o Indicador ECO-driving 
o Indicador do sistema híbrido 
o Head Up Display 
o Comando do limitador de velocidade no volante 
o Comando do Cruise Control adaptativo no volante 
o Comando do aviso de saída de faixa rodagem no 

volante 
o Comando áudio no volante 
o Comando multi informações no volante 
o Comando do telefone no volante 
o Manually sliding driver seat 
 

 Arrumação Interior: 
o Compartimento de arrumação entre os bancos 

dianteiros 
o Porta-luvas individual 
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o Bolsas de arrumação nas portas dianteiras 
o Bolsas de arrumação nas portas traseiras 
o Suporte para copos dianteiro (2) 
o Suporte para copos traseiro (2) 
o Porta-óculos 
o Ganchos de suporte na bagageira 
o Cobertura da bagageira retrátil 

 

 Segurança Interior: 
o 7 airbags SRS 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança 

dianteiros 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança traseiros 
o Cintos de segurança ELR de 3 pontos com pré-

tensores e limitadores de força 
o Sistema de fixação ISOFIX 
o Encostos de cabeça traseiros (3) 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 34710,95 
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 Performance Ambiental: 
o Capacidade do tanque de hidrogénio - 5,6 kg (comprimido a 

700 bar) 
o Tipo de combustível - Hidrogénio 
o Norma - WLTP Euro XX 
o Ruído em movimento - 64.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,0 g/km 
o Hidrocarboneto, HC - 0,0 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0 g/km 
o Consumo Combinado WLTP - 0,89 kg/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 0,0 g/km 
 

 Motor: 
o Potência máxima - 134 kW - 182 cv 
o Binário máximo - 300 Nm 
o Motor elétrico - Tipo - a confirmar 
o Motor elétrico - Potência máxima - 134 kW 
o Motor elétrico - Binário máximo - 300 Nm 
o Bateria híbrida - Tipo - a confirmar 
o Bateria - Voltagem (nominal) - a confirmar 
o Bateria - Capacidade - a confirmar 
 

 Transmissões: 
o CVT 
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o Transmissão dianteira 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima - 175 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h – a confirmar 
o Autonomia - >600 Km 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira – a confirmar 
o Suspensão traseira - a confirmar 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - a confirmar 
o Travões traseiros - a confirmar 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus – 235/55R19; 245/45ZR20 
 

 Peso bruto: 
o 2415 kg 

 
 Dimensões exteriores: 

o Comprimento exterior 4975 mm 
o Largura exterior 1885 mm 
o Altura exterior 1470 mm 
o Distância entre eixos 2920 mm 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 62485 
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 Motor/ Engrenagem: 
o Tipo de motor: Magnetismo Permanente s/escovas 

AirPin 
o Cilindrada: 0 cm3 
o Potência máxima, KW (PS) a 1/min: 110 KW (150 cv) 
o Toque máximo, NM a 1/min: 310 Nm 
o Tipo de caixa Automática: 1 Velocidade 
 

 Bateria: 
o Tipo de Bateria: Iões de Lítio 
o Capacidade Líquida: 45 Kwh 

 
 Pesos: 

o Peso Vazio: 1.302 kg 
o Peso Bruto admissível: 1.810 kg 
o Carga admissível s/eixo diant./tras.: 980 kg / 880 kg 
o Carga admissível de reboque com travões e inclinação 

de 12%/ 8% 1.300 kg / 1.500 kg 
o Pressão apoio admissível/ Porta Bicicletas: 80 kg / 75 

kg 
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 Performance: 
o Velocidade máxima, km/h:160 km/h 
 

 Consumo de Combustível: 
o Autonomia WLTP: 348 Km 
o Combinado, KWh/100 Km: 15,15- 15,0 KWh 
o Tipo de Combustível: Elétrico 

 
 Carregamento: 

o AC / DC: 7,2Kw / 50Kw | 7,2Kw / 100 Kw (conceptline) 
o AC: 0%-100% SOC: 6h15m 
o DC:5%-80% SOC: 00h42 | 00h32m 
 

 Dimensões Exteriores: 
o Comprimento: 4.261 mm 
o Largura: 1.809 mm 
o Largura máximo com espelhos retrovisores: 2.070 mm 
o Altura: 1.568 mm 
o Altura com bagageira aberta: 2.048 mm 
o Distância entre eixos: 2.770 mm 
o Largura da via dianteira: 1.536 mm 
o Largura da via traseira: 1.513 mm 
 

 Dimensões do habitáculo: 
o Largura interior (bancos dianteiros): 1.471 mm 
o Largura interior (bancos traseiros): 1.440 mm 
o Espaço efetivo ao nível da cabeça, à frente: 1.024 mm 
o Espaço efetivo ao nível da cabeça, atrás: 856 mm 
 

 Dimensões da bagageira: 
o Profundidade: 852 mm 
o Profundidade com bancos rebatidos: 1.601 mm 
o Largura interna: 1.001 mm 
o Capacidade total de bagageira com bancos rebatidos: 

385-1.267 litros 
 

 Diâmetro de viragem: 
o Diâmetros de viragem: 10.2m 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 33910 
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 Motor/ Engrenagem: 
o Tipo de motor: Magnetismo Permanente s/escovas 

AirPin 
o Cilindrada: 0 cm3 
o Potência máxima, KW (PS) a 1/min: 150 KW (204 cv) 
o Toque máximo, NM a 1/min: 310 Nm 
o Tipo de caixa Automática: 1 Velocidade 
 

 Bateria: 
o Tipo de Bateria: Iões de Lítio 
o Capacidade Líquida: 58 Kwh 

 
 Pesos: 

o Peso Vazio: 1.794 kg 
o Peso Bruto admissível: 2.260 kg 
o Carga admissível s/eixo diant./tras.: 1060 kg / 1260  

kg 
o Pressão apoio admissível/ Porta Bicicletas: 55 kg (15 

kg porta bicicletas + 2x bicicleta 20 kg) 
 

 Performance: 
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o Velocidade máxima, km/h: 160 km/h 
 

 Consumo de Combustível: 
o Autonomia WLTP: 420 Km 
o Combinado, KWh/100 Km: 15,4 - 14,5 KWh 
o Tipo de Combustível: Elétrico 

 
 Carregamento: 

o AC / DC: 11Kw/100Kw 
o AC: 0%-100% SOC: 5h15m 
o DC:5%-80% SOC: 00h28m 
 

 Dimensões Exteriores: 
o Comprimento: 4.261 mm 
o Largura: 1.809 mm 
o Largura máximo com espelhos retrovisores: 2.070 mm 
o Altura: 1.568 mm 
o Altura com bagageira aberta: 2.048 mm 
o Distância entre eixos: 2.770 mm 
o Largura da via dianteira: 1.536 mm 
o Largura da via traseira: 1.513 mm 
 

 Dimensões do habitáculo: 
o Largura interior (bancos dianteiros): 1.471 mm 
o Largura interior (bancos traseiros): 1.440 mm 
o Espaço efetivo ao nível da cabeça, à frente: 1.024 mm 
o Espaço efetivo ao nível da cabeça, atrás: 856 mm 
 

 Dimensões da bagageira: 
o Profundidade: 852 mm 
o Profundidade com bancos rebatidos: 1.601 mm 
o Largura interna: 1.001 mm 
o Capacidade total de bagageira com bancos rebatidos: 

385-1.267 litros 
 

 Diâmetro de viragem: 
o Diâmetros de viragem: 10.2 m 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 30469 
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 Lote 2.19- Proace Van L0 3L EV: 
o Modelo: PROACE VAN 3L EV 
o Capacidade bateria de tracção: 50 Kwh 
o Autonomia: 230 km 
o Potência: 136 cv 
o Binário: 260 Nm 
o Bagageira (Volume): 4,9m3 
 

 Lote 2.20- Proace Van L2 3L EV: 
o Modelo: PROACE VAN 3L EV 
o Capacidade bateria de tracção: 50 Kwh 
o Autonomia: 230 km 
o Potência: 136 cv 
o Binário: 260 Nm 
o Bagageira (Volume): 5,7m3 
 

 Lote 2.21- Proace Van L1 3L EV: 
o Modelo: PROACE VAN 3L EV 
o Capacidade bateria de tracção: 50 Kwh 
o Autonomia: 230 km 
o Potência: 136 cv 
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o Binário: 260 Nm 
o Bagageira (Volume): 6,5m3 

 

 Lote 2.21- Proace Van L1 3L EV: 
o Modelo: PROACE VAN 3L EV 
o Capacidade bateria de tracção: 50 Kwh 
o Autonomia: 230 km 
o Potência: 136 cv 
o Binário: 260 Nm 
o Bagageira (Volume): 6,5m3 

 

 Preços unitários máximos: 
 

Lote Designação Preço 

2.19 Proace Van L0 3L EV 39.000 

2.20 Proace Van L2 3L EV 44.000 

2.21 Proace Van L1 3L EV 41.500 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 241 

 

 

 

( )  

 CNCM| 46/2021 | 1.22 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 Técnica: 
o Tipo - Sistema common rail, monoturbo  
o Cilindrada (cm3) 2967  
o Potência (CV/rpm) 258 / 3.250 - 4.000 rpm 
o Binário (Nm/rpm) 580 / 1.400-3.000 rpm 
o Nº cilindros 6 em V - 4 Válvulas por cilindro  
o Consumos urb/estr/comb (l/100km) 9,2 / 7,9 / 8,4 
o Emissões CO2 (g/km) 220  
o Aceleração 0-100km/h (s) – 
o Caixa de velocidades Automática 8 velocidades 
o Velocidade máxima (km/h) 193 
o Tração Integral - 4Motion (Permanente)  
o Jantes Liga leve - 7,5J x 18" 
 
 

 Dimensões: 
o Altura ao chão (mm) 780 
o Altura do portão traseiro (mm) 508 
o Ângulo de entrada 29.5° 
o Ângulo de saída 18° 
o Ângulo ventral 15.6° 
o Área de Carga (m2) 2,52 
o Balanço traseiro (mm) 1259 
o Comp. interior do compart. de carga (mm) 1555 
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o Comprimento (mm) 5254 
o Distância entre eixos (mm) 3097 
o Largura (mm) 1954 
o Largura do portão traseiro (mm) 1364 
o Largura interior do compart. de carga (min./máx.) (mm) 1222 

/ 1620 
o Volume do compartimento de carga (m3) 3,2 
o Profundidade de Submersão (mm) 500  
o Diâmetro de viragem (m) 12,95 

 
 
 
 

 Pesos: 
o Tara do veículo (kg)1 2243  
o Peso bruto rebocável com travão/sem travão (kg) 3500/750 
o Carga útil (kg) 677  
o Carga admissível no eixo dianteiro/traseiro (kg) 1445/1630 
o Peso bruto do veículo (kg) 2920  
o Carga admissível no tejadilho (kg) 
 

 Garantia e Serviço: 
o Garantia geral 2 anos 1ª manutenção 2 anos/40.000km 
o Garantia de pintura 3 anos  
o Intervalos de manutenção 2 anos/40.000km 
o Garanta de anti corrosão 12 anos  
o Contratos de manutenção e reparação2 até 5 

anos/300.000km 
o Extensão de garantia2 até 3 anos/180.000km  
o Serviço de mobilidade3 Vitalício (808 308 989) 

 
 Equipamento Carroçaria: 

o Arco de roda largo  
o Depósito de combustível de 80 l  
o Esguichos do limpa para-brisas aquecidos  
o Farolins escurecidos  
o Guarda-lamas dianteiros e traseiros 
o Molduras dos retrovisores exteriores à cor da carroçaria 

com inserção cromada  
o Para-choques dianteiro à cor da carroçaria com inserções 

cromadas na grelha superior 
o Para-choques traseiro cromado com degrau integrado  
o Portão traseiro com fechadura  
o Proteção contra poeiras adicional  
o Resguardo inferior dianteiro adicional 
o Retrovisores exteriores com regulação elétrica, rebatíveis e 

com desembaciador 
o Vidros traseiros escurecidos  

 
 
 Equipamento segurança  

o 3ª luz de stop em LED  
o 4 olhais de fixação no compartimento de carga  
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o Airbag para o condutor e passageiro com desativação do 
airbag passageiro 

o Airbags laterais e de cortina para o condutor e passageiro  
o Apoios de cabeça traseiros  
o Aviso sonoro de cinto de segurança não colocado 
o Controlo eletrónico de estabilidade com assistente de 

travagem, ABS, ASR e EDL  
o Hill Hold, Brake Assist, Controlo de tração 
o Direção assistida servotronic  
o Faróis de nevoeiro dianteiros 
o Faróis Bi-xenon com luzes diurnas separadamente em LED  
o Imobilizador do motor eletrónico 
o  ISOFIX 
o Sensores de ajuda ao estacionamento dianteiros e traseiros 

com câmara traseira 
o Volante multifunções em couro com patilhas de mudança de 

velocidades 
 

 
 Equipamento interior: 

o Banco de condutor e passageiro com gavetas debaixo dos 
assentos 

o Banco de 3 lugares na 2ª fila 
o Banco do condutor e passageiro aquecidos com controlo 

independente 
o Estofos em Alcântara 
o Manete de velocidades e do travão de mão em couro 
o Porta-luvas com fechadura 
o Revestimento do habitáculo em borracha 

 
 

 Equipamento funcional 
o Alternador 140 A 
o Ar condicionado "Climatronic" 
o Bateria 380 A (72Ah) 
o Bloqueio do diferencial traseiro 
o Cruise control 
o Indicador multifunções "Plus" 
o Indicador de nível do líquido do limpa para-brisas 
o Preparação para telemóvel (Bluetooth) 
o Rádio "Composition Media" 6,33" com ampliação da voz 
o AUX-IN, Slot cartão SD, porta USB compatível com Apple e 

App-connect 
o Tomadas de 12 V (4) 
o Vidros elétricos 

 
 

 Equipamento chassis 
o Jantes de liga leve "Manuas" 7,5J x 18" 
o Kit de ferramentas e macaco 
o Preparação para gancho de reboque 
o Pneus 255/60 R18 112H 
o Travagem (Dianteira discos ventilados 17" Traseira discos 

16") 
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o Suspensão dianteira independente Mc Pherson com barra 
estabilizadora 

o Suspensão traseira (molas parabólicas longitudinais - 2+1) 
 

NOTA: Não contempla o equipamento de salvamento 
 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 70416 
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 Motor:  
o NX 450h+ AWD Cilindrada (cm3) 2967  
o Cilindrada (cm3): 2487 
o Cilindros/Válvulas: L4/16 
o Potência máxima (cv DIN @ rpm): 185 @ 6000 
o Potência máxima (kW @ rpm): 136 @ 6000 
o Binário máximo (Nm @ rpm): 227 @ 3200 – 3700 
 
 

 Motor Elétrico: 
o Altura ao chão (mm) 780 Tipo: AC síncrono, íman 

permanente 
o Potência máxima (cv DIN) - frontal/traseira: 182 / 54 
o Potência máxima (kW) - frontal/traseira: 134 / 40 
o Binário máximo (Nm) - frontal/traseira: 270 / 121 

 
 

 Transmissão: 
o Transmissão Variável Contínua Controlada Eletronicamente 
o Tração: E-FOUR 

 
 Potência Total Do Sistema 1 

o Garantia geral 2 anos 1ª manutenção Potência total (cv 
DIN): 309 
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o Potência total (kW): 227 
 

 Carregamento: 
o Arco Tipo de Bateria: Iões de lítio 
o Capacidade da bateria (kWh): 18,1 
o Potência máxima de carregamento de CA (kW): 6,6 
o Tempo de carregamento aproximado de CA de 0 a 100% 

(h:min): de 2:30 a 9:00 
 

 
 Desempenho: 

o 3ª luz de stop em LED Velocidade máxima (km/h): 200 
o Velocidade EV máxima (km/h): 135 
o Aceleração 0-100 km/h (s): 6,3 
o Consumo de Combustível2 (l/100 km) combinado: 1,1 - 0,9 
o Emissões de CO22 (g/km) combinado: 25 -21 
o Autonomia em modo elétrico2 (km) combinado: 69-76 / 

Cidade: 89-98 
o Norma de Emissões Euro Class: Euro 6d-ISC-FCM 

 
 

 Pesos e Capacidades: 
o Banco Peso bruto do veículo: 2540 / Tara (mín. - máx.): 1990 

– 2050 
o Volume da bagageira (l): 549 / 554 
o Capacidade do depósito de combustível (l): 55 
o Capacidade de reboque máx. sem travão (kg): 750 
o Capacidade de reboque máx. com travão (kg): 1500 

 
 Garantia: 

o Garantia até 7 anos ou 160 000 km  
o Garantia de 12 anos anti corrosão (contra a perfuração dos 

painéis da carroçaria por defeito de fabrico) 
o Garantia Baterias: 10 anos 

 
 
1 Motor a gasolina e motor elétrico. 

2 Os valores de autonomia elétrica, consumo de energia elétrica, consumo de combustível e de CO2 são medidos 

em ambiente controlado num modelo de produção em série representativo, em conformidade com as especificações 

do 

novo Regulamento 2017/1151/UE da Comissão Europeia, relativo ao Procedimento de ensaio harmonizado a nível 

mundial para veículos ligeiros (WLTP), e respetivas alterações aplicáveis. Para cada configuração de automóvel 

individual, os valores finais de autonomia elétrica, consumo de energia elétrica, consumo de combustível e os valores 

de CO2 podem ser calculados com base no equipamento opcional encomendado. Os valores de autonomia elétrica, 

consumo de energia elétrica, consumo de combustível e de CO2 do seu automóvel podem diferir dos que foram 

medidos. O tipo de condução, bem como outros fatores (como o estado da via, o trânsito, o estado do automóvel, a 

pressão dos pneus, o equipamento instalado, a carga, o número de passageiros, etc.) influenciam os valores de 

autonomia elétrica, consumo de energia elétrica, consumo de combustível e as emissões de CO2. Para obter mais 

informações sobre o novo método de teste do Procedimento de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos 

ligeiros, consulte: www.lexus.eu/wltp#nedc 

3 O volume da bagageira é calculado segundo o método VDA. 
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 Especificidades:  
o Motor elétrico E.V. 50 R110  
o Combustível: Energia elétrica 
o Tipo de caixa de velocidades: Redutor simples com um só 

carreto 
o Interiores: Estofos em tecido preto 
o Cor: Branco Glaciar 
o Rodas: Jantes em aço 15" 
o Dimensões: Comprimento total (mm): 4087 / Largura exterior 

(sem retrovisores) (mm): 1787 
o Comprimento total (mm): 4087 
o Largura exterior (sem retrovisores) (mm): 1787 
o AERODINÂMICAS(M²)/Cx: 0,75 
o Velocidade máxima (Km/h): 135 
o Tipo de transmissão: Tração 
o Tipo de carroçaria: Berlina 
o Número de portas: 5 
o Travagem traseira: Tambor (TA), Discos Plenos (DP), Discos 

Ventilados (DV): DV-280 
o Travagem dianteira: Tambor (TA), Discos Plenos (DP), 

Discos Ventilados (DV): DV-280 
o Pneus: referência: 185/65 R 15 
o Massa (Peso) total rolante do conjunto (veículo + reboque) 

(Kg): 1988 
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o Volume máximo da bagageira (dm3): 338 
 

 Motores: 
o Potência máxima kW CEE (cv): 80 (108) 
o Certificação NEDC (=0) / Certificação WLTP (=1): 1 
o Protocolo de homologação: WLTP 
o Combustível: Energia elétrica 
 

 Detalhes Técnicos: 
o Bateria E.V. 50 
o Cabo de carga de comprimento superior 
o Capacidade da Bateria: 52 kWh 
o Tipo de Carregador: monofásico de 2 kW a 22 kW 
o Potência de carga máxima: 22 kWh 
 

 Consumos e emissões ao chassis: 
o Consumo em WLTP ciclo combinado ponderado: AT 
o CO2 em WLTP ciclo combinado ponderado: AT 
o Consumo de energia elétrica ciclo combinado em Wh/Km: 

173 
o Consumo de energia elétrica ciclo urbano em Wh/Km: 115 
o Autonomia elétrica ciclo combinado em Km: 395 
o Carga útil (Kg): 411 
o Massa (Peso) em ordem de marcha (de homologação sem 

opções) (Kg): 1502 - 1563 
o Massa (Peso) em ordem de marcha (massa real do veículo 

inc. equip.+opções) (Kg): 1577 
o Massa (Peso) Máxima Admissível em Circulação (MMAC) 

(Kg): 1988 
 Detalhes dos Packs 

o Sistema multimédia EASY LINK 7” 
o Caixa de conectividade multimédia 

 
 Equipamentos de Série 

o Vidros escurecidos verdes 
o Embelezadores de roda 15" 
o Retrovisores exteriores em preto granulado 
o Design standard de jantes 
o Regulador e limitador de velocidade com comandos no 

volante 
o Indicador de mudança de velocidade 
o Kit de reparação de pneus 
o Sensores de chuva e luminosidade 
o Desembaciamento do óculo traseiro 

 
 Segurança 

o Alerta de esquecimento de colocação dos cintos de 
segurança 

o Cintos de segurança dianteiros reguláveis em altura 
o Sistema de travagem com anti-bloqueio de rodas (ABS) 
o Aibags laterais dianteiros 
o Assistência à travagem de urgência (AFU) 
o Airbags frontais condutor e passageiro 
o Função de desconexão do airbag passageiro 
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o Controlo eletrónico de estabilidade (ESC) c/função 
antipatinagem (ASR) e controlo de subviragem (CSV) 

o Sistema ISOFIX nos lugares laterais traseiros 
o Fecho centralizado das portas com Telecomando 

 
 Conforto: 

o Fluido de refrigeração do AC 
o Ar condicionado manual 
o Cartão Renault Mãos-Livres 
o Elevadores manuais dos vidros traseiros 
o Elevadores elétricos dos vidros dianteiros 
o Pála de sol com espelho (sem iluminação) 
o 2 Apoios de cabeça traseiros tipo vírgula reguláveis em 

altura 
o Retrovisores exteriores elétricos rebatíveis manualmente 
o Volante em mousse regulável em altura e profundidade 

 
 Condução: 

o Sistema de controlo de pressão dos pneus 
o Faróis Full LED com luzes diurnas em forma de "C" 
o Computador de bordo 
o Estofos em tecido preto 
o Banco traseiro rebatível 1/1 
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 Motor:  
o Pure Performance 
o Combust Tipo de motor: Magnetismo Permanente s/ escovas 

AirPin 
o Cilindrada (cm3): 0 
o Potência máxima, kW (PS) a 1/min: 110 KW (150cv) 
o Torque máximo, Nm a 1/min: 310 Nm 
o Tipo de caixa: Automática 1 Velocidade  

 
 Dimensões Exteriores (mm): 

o Comprimento mínimo/máximo: 4.261/4.356 
o Largura mínima/máxima: 1.809 
o Largura máxima com espelhos retrovisores: 2.070 
o Altura: 1.568 
o Altura com bagageira aberta: 2.048 
o Distância entre eixos: 2.770 
o Largura da via dianteira: 1.536 
o Largura da via traseira: 1.513 

 
 Dimensões do habitáculo (mm): 

o Bateria Largura interior (bancos dianteiros): 1.471 
o Largura interior (bancos traseiros): 1.440 
o Espaço efetivo ao nível da cabeça, à frente: 1.024 
o Espaço efetivo ao nível da cabeça, atrás: 856 
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 Dimensões da bagageira (mm): 

o Profundidade: 852 
o Profundidade com bancos rebatidos: 1.601 
o Largura interna: 1.001 
o Capacidade total da bagageira / com bancos rebatidos: 385 

– 1.267 litros 
 

 Pesos 
o Peso vazio: 1.302 kg 
o Peso bruto admissível: 1.810 kg 
o Carga admissível s/ eixo diant. /tras.: 980 kg / 880 kg 
o Carga admissível de reboque com travões e inclinação 12% 

/ 8%: 1.300 kg / 1.500 kg 
o Sem travões: 650kg 
o Pressão apoio admissível / Porta bicicletas: 80 kg / 75 kg 

 
 Performance 

o  Velocidade máxima, km/h: 160 km/h 
o Autonomia WLTP: 348 km 
o Combinado, KWh / 100 km: 15,15 – 15,0 KWh 
o Tipo de combustível: Elétrico 

 
 Carregamento e bateria 

o AC/DC: 7,2Kw / 50Kw | 7,2Kw / 100Kw (conceptline) 
o AC: 0%-100% SOC: 7h30m 
o DC: 5%-80% SOC: 00h42 | 00h30 
o Carregamento DC para 100km de autonomia: 00h09 
o Tipo de bateria: Iões de lítio 
o Capacidade líquida: 45Kwh 
 

 Linhas de equipamento:: 
o Pure Perfomance 
o Pure Performance Conceptline 
 

 Equipamento Funcional: 
o Carregamento em DC 50kW-100kW 
o App Connect Wireless 
o Cabo de carregamento Mode 3, Type 2 / E+F (16A) 
o Cabo de carregamento doméstico em tomada “schuko” 
o Câmara traseira (opcional) 
o Espelhos retrovisores exteriores eletricamente ajustáveis e 

aquecidos 
o Sensores de estacionamento frente e trás 
o Filtro antialérgico – antipó e antipólen 
o Preparação para We Connect 
o Computador de bordo 
o Tecnologia Car2X 
o Recepção de rádio digital DAB+ 
o Estofos em tecido misto 
o Ar condicionado climatronic automático 
o Sistema “Keyless Start” 
o Recuperação da energia de travagem 
o Sistema Bluetooth 
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o Travão de estacionamento elétrico com função auto-hold 
o Vidros elétricos dianteiros e traseiros 
o Voice control (Controlo por Voz) 
o Volante multifunções ajustável em altura e profundidade 
o Ecrã multimédia 10” 
o We Connect online 
o Faróis de nevoeiro traseiros 
o Extensão da garantia para 2+3 anos (ou 100.000 km) 
o Cintos de segurança dianteiros automáticos de 3 pontos, 

com pré-tensor 
o Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos, 

com pré-tensor 
o Controlo eletrónico de estabilidade, com ABS 
o Sistema de distribuição eletrónica de força de travagem 

(BAS) 
o Sistema de controlo eletrónico de estabilidade (ESC) 
o Sistema de assistência ao arranque em subida 
o Cruise control adaptativo (ACC), incl. Limitador de 

velocidade 
o Deteção de fadiga 
o Airbags frontais e laterais, para condutor e passageiro 
o Direção assistida eletromecânica com servotronic 
o Emergency call 
o Encostos de cabeça dianteiros ajustáveis 
o Encostos de cabeça traseiros ajustáveis em altura 
o Fecho centralizado por comando, 2 chaves com comando 
o Ferramentas de bordo 
o Garantia de bateria 8 anos (ou 160.000 kms) 
o ISOFIX dispositivo para fixação de duas cadeiras de criança 
o Monitorização da pressão dos pneus 
o Sistema de travagem anti-colisões múltiplas – Multi 

Collision Brake 
o Sistema Front Assist com paragem de emergência, 

reconhecimento de pedestres e ciclistas 
o Som e luzes de advertência para cintos de segurança 

dianteiros, não colocados 
o Jantes em liga leve de 18” 
o Jantes em liga leve de 19” (opcional) 
o 4+1 altifalantes 
o Apoios de braço dianteiros 
o Aquecimento auxiliar elétrico 
o Banco do condutor com regulação em altura 
o Banco traseiro rebatível assimetricamente 
o Espelhos de cortesia iluminados nas palas do sol 
o Faróis dianteiros em LED 
o Ferramentas de bordo com kit de mobilidade 
o Luz interior ambiente, com 10 combinações 
o Pacote infotainment (Navegação Discover Pro; 

Carregamento por indução para Smartphone) 
o Retrovisor interior com função anti-encadeamento 
o Seletor de perfil de condução 
o Sensor de chuva 
o Sistema “Lane Assist” 
o Tapetes de fibra têxtil, à frente e atrás 
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o Triângulo de emergência 
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 Motor:  
o Pro 
o Combust Tipo de motor: Magnetismo Permanente s/ escovas 

AirPin 
o Cilindrada (cm3): 0 
o Potência máxima, kW (PS) a 1/min: 110 KW (150cv) 
o Torque máximo, Nm a 1/min: 310 Nm 
o Tipo de caixa: Automática 1 Velocidade  

 
 Dimensões Exteriores (mm): 

o Comprimento mínimo/máximo: 4.261/4.356 
o Largura mínima/máxima: 1.809 
o Largura máxima com espelhos retrovisores: 2.070 
o Altura: 1.568 
o Altura com bagageira aberta: 2.048 
o Distância entre eixos: 2.770 
o Largura da via dianteira: 1.536 
o Largura da via traseira: 1.513 

 
 Dimensões do habitáculo (mm): 

o Bateria Largura interior (bancos dianteiros): 1.471 
o Largura interior (bancos traseiros): 1.440 
o Espaço efetivo ao nível da cabeça, à frente: 1.024 
o Espaço efetivo ao nível da cabeça, atrás: 856 
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 Dimensões da bagageira (mm): 

o Profundidade: 852 
o Profundidade com bancos rebatidos: 1.601 
o Largura interna: 1.001 
o Capacidade total da bagageira / com bancos rebatidos: 385 

– 1.267 litros 
 

 Pesos 
o Peso vazio: 1.794 kg - 1.934 kg 
o Peso bruto admissível: 2.260 kg – 2.280 kg 
o Carga admissível s/ eixo diant. /tras.: 1.060 kg / 1.260 kg 
o Carga admissível de reboque com travões e inclinação 12% 

/ 8%: n.a. 
o Sem travões: : n.a. 
o Pressão apoio admissível / Porta bicicletas: 55 kg (15 kg 

porta bicicletas + 2x bicicletas 20kg) 
 

 Performance 
o  Velocidade máxima, km/h: 160 km/h 
o Autonomia WLTP: 420 km ; 550 km 
o Combinado, KWh / 100 km: 15,4 – 14,5 KWh 
o Tipo de combustível: Elétrico 

 
 Carregamento e bateria 

o AC/DC: 11Kw/100Kw ; 11Kw/120Kw 
o AC: 0%-100% SOC: 5h15m ; 7h30 
o DC: 5%-80% SOC: 00h35 ; 00h38 
o Carregamento DC para 100km de autonomia: 00h08 ; 00h07 
o Tipo de bateria: Iões de lítio 
o Capacidade líquida: 58-77Kwh 
 

 Linhas de equipamento: 
o Pure Pro 
o Pro Performance 
o Pro S 

 
 Equipamento Funcional: 

o Carregamento em DC 50kW-125kW 
o App Connect Wireless 
o Cabo de carregamento Mode 3, Type 2 / E+F (16A) 
o Cabo de carregamento doméstico em tomada “schuko” 
o Câmara traseira (opcional) 
o Espelhos retrovisores exteriores eletricamente ajustáveis e 

aquecidos 
o Sensores de estacionamento frente e trás 
o Filtro antialérgico – antipó e antipólen 
o Preparação para We Connect 
o Computador de bordo 
o Tecnologia Car2X 
o Recepção de rádio digital DAB+ 
o Estofos em tecido misto 
o Ar condicionado climatronic automático 
o Sistema “Keyless Start” 
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o Recuperação da energia de travagem 
o Sistema Bluetooth 
o Travão de estacionamento elétrico com função auto-hold 
o Vidros elétricos dianteiros e traseiros 
o Voice control (Controlo por Voz) 
o Volante multifunções ajustável em altura e profundidade 
o Ecrã multimédia 10” 
o We Connect online 
o Faróis de nevoeiro traseiros 
o Extensão da garantia para 2+3 anos (ou 100.000 km) 
o Cintos de segurança dianteiros automáticos de 3 pontos, 

com pré-tensor 
o Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos, 

com pré-tensor 
o Controlo eletrónico de estabilidade, com ABS 
o Sistema de distribuição eletrónica de força de travagem 

(BAS) 
o Sistema de controlo eletrónico de estabilidade (ESC) 
o Sistema de assistência ao arranque em subida 
o Cruise control adaptativo (ACC), incl. Limitador de 

velocidade 
o Deteção de fadiga 
o Airbags frontais e laterais, para condutor e passageiro 
o Direção assistida eletromecânica com servotronic 
o Emergency call 
o Encostos de cabeça dianteiros ajustáveis 
o Encostos de cabeça traseiros ajustáveis em altura 
o Fecho centralizado por comando, 2 chaves com comando 
o Ferramentas de bordo 
o Garantia de bateria 8 anos (ou 160.000 kms) 
o ISOFIX dispositivo para fixação de duas cadeiras de criança 
o Monitorização da pressão dos pneus 
o Sistema de travagem anti-colisões múltiplas – Multi 

Collision Brake 
o Sistema Front Assist com paragem de emergência, 

reconhecimento de pedestres e ciclistas 
o Som e luzes de advertência para cintos de segurança 

dianteiros, não colocados 
o Jantes em liga leve de 18” 
o Jantes em liga leve de 19” (opcional) 
o 4+1 altifalantes 
o Apoios de braço dianteiros 
o Aquecimento auxiliar elétrico 
o Banco do condutor com regulação em altura 
o Banco traseiro rebatível assimetricamente 
o Espelhos de cortesia iluminados nas palas do sol 
o Faróis dianteiros em LED 
o Ferramentas de bordo com kit de mobilidade 
o Luz interior ambiente, com 10 combinações 
o Pacote infotainment (Navegação Discover Pro; 

Carregamento por indução para Smartphone) 
o Retrovisor interior com função anti-encadeamento 
o Seletor de perfil de condução 
o Sensor de chuva 
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o Sistema “Lane Assist” 
o Tapetes de fibra têxtil, à frente e atrás 
o Triângulo de emergência 

 
 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 31760 
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 Caraterísticas:  
o Motor Blue dCi 115 
o Cilindrada (cm3): 1461 
o Combustível: Diesel 
o Tipo de caixa de velocidades: Manual / 6 velocidades 
o Interiores: Estofos em tecido Limited 
o Cor: Cinzento Highland 
o Rodas:Jantes em liga leve 16" Limited / Referência: 205/55 R 

16 
 

 Equipamentos de Série: 
o Stripping Limited 
o Design de jantes em liga leve 16" Limited 
o Vidros laterais e traseiros sobreescurecidos 
o Jantes em liga leve 16" 
o Sistema anti-bloqueio de rodas ABS 
o Sistema de assistência à travagem de urgência 
o Airbags frontais 
o Airbag do passageiro desconectável 
o Airbags laterais e de cortina 
o Apoios de cabeça dianteiros reguláveis em altura 
o Apoios de cabeça traseiros 
 

 Segurança: 
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o Evolução técnica 
o Alerta de esquecimento do cinto de segurança (em todos os 

lugares) 
o Fecho centralizado de portas, da bagageira e bocal de 

combustível 
o Cintos de segurança traseiros com 3 pontos de fixação 
o Pré-equipamento de alarme 
o Sistema de fixação ISOFIX 
 

 Confort: 
o  Welcome Pack 
o Consola central com arrumação e apoio de braço 
o Elevadores elétricos dos vidros traseiros com sistema anti-

entalamento 
o Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função de 

impulso do lado do condutor 
o Pálas com espelhos de cortesia condutor e passageiro 
o Banco do condutor com regulação em altura e lombar 
o Cartão Renault "Mãos-Livres" 
o Banco traseiro rebatível 1/3-2/3 sem apoio de braço 
o Ar condicionado automático "bi-zone" (regulação 

independente condutor/passageiro) 
o Fluido de refrigeração do AC 
o Volante em mousse 
 

 Condução: 
o Peso TFT 4,2" Digital 
o Pinças de travão clássicas 
o Travões de disco 
o Regulador de velocidade 
o Sensores de chuva e de luminosidade 
o Indicador de mudança de velocidade 
o Filtro de partículas 
o ESP + Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA) 
o Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro 
o Faróis de nevoeiro 
o Faróis diurnos LED Edge Light 
o Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente c/função de 

desembaciamento e iluminação 
o Full LED 
o Desembaciador do óculo traseiro 
o Indicador de pressão dos pneus indireto 
 

 Comunicação: 
o EASY LINK 7" com navegação 
o Tomada de 12V 
o Compatível com Android Auto™ e/ou Apple 
o CarPlay™ 
 

 Capacidade 
o Reservatório de Combustível (L): 45 
o Reservatório de Adblue (L): 16 
 

 Consumos e Emissões ao Chassis: 
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o Consumo em WLTP ciclo combinado ponderado: AT 
o Consumo em WLTP ciclo combinado: 4.7 
o Consumo em WLTP ciclo baixo: 5.4 
o Consumo em WLTP ciclo médio: 4.6 
o Consumo em WLTP ciclo alto: 4.1 
o Consumo em WLTP ciclo muito alto: 4.9 
o CO2 em WLTP ciclo combinado: 122 
o CO2 em WLTP ciclo baixo: 141 
o CO2 em WLTP ciclo médio: 122 
o CO2 em WLTP ciclo alto: 106 
o CO2 em WLTP ciclo muito alto: 127 
 

 Performances: 
o Velocidade máxima em modo elétrico (Km/h): Não Aplicável 
o Velocidade máxima (Km/h): 190 
o Aceleração 0-100 Km/h (s): 11,1Sistema “Lane Assist” 
o Tapetes de fibra têxtil, à frente e atrás 
o Triângulo de emergência 

 
 Arquitetura: 

o ipo de carroçaria: Berlina 
o Número de portas: 5 

 
 Direção: 

o Diâmetro de viragem entre passeios / muros (m): 11,20 
 

 Travagem: 
o Travagem traseira: Tambor (TA), Discos Plenos (DP), 

Discos Ventilados (DV): DP-260 
o Travagem dianteira: Tambor (TA), Discos Plenos (DP), 

Discos Ventilados (DV): DV-280 
 

 Massas (Em Kg): 
o Carga útil (Kg): 439 
o Massa (Peso) em ordem de marcha (massa real do veículo 

inc. equip.+opções) (Kg): 1450 
o Massa (Peso) Máxima Admissível em Circulação (MMAC) 

(Kg): 1889 
 

 Motores: 
o Potência máxima kW CEE (cv): 085 (115) 
o Filtro de partículas: Sim 
o Certificação NEDC (=0) / Certificação WLTP (=1): 1 
o Número de válvulas: 8 
o Norma de despoluição: EURO6 
o Número de cilindros: 4 
o Protocolo de homologação: WLTP 
o Binário máximo Nm CEE: 260 
o Cilindrada (cm3): 1461 
o Combustível: Diesel 
o Nível de hibridação: Com Stop&Start 
 

 Dimensões: 
o Comprimento total (mm): 4359 
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o Largura exterior (sem retrovisores) (mm): 1814 
 

 Tipo Miness: 
o Tipo Mines: RFBBH2A66UCC320100 
o Lotação: 5 (2 se versão RS Trophy R) 
o Tipo de veículo fiscal: 001 
o Potência administrativa: 6 
o Emissões de partículas (g/Km): 0 
 

 Dimensões: 
o Comprimento total (mm): 4359 
o Largura exterior (sem retrovisores) (mm): 1814 
 

 Aerodinâmica: 
o S(M²)/Cx: 0,713/0,814 (0,778/0,802 R.S. & R.S. TROPHY) 

 
 Volume: 

o Volume mínimo da bagageira (dm3): 384 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 20292 
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 Motor:  
o 2.0TDI 116cv  
o Potência máxima (cv): 116 /2.750-4.250 
o Binário máximo/rotações (Nm/rpm): 300 / 1.600-2.500 
o Tipo de caixa: Manual de 6 velocidades 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima (km/h): 212 
o Consumo de combustível: combinado (l/100 km): 4,1 (4,2) 
o Emissões combinadas de CO2, ciclo WLTP (g/km): 109 
o Consumo de combustível: combinado (l/100km): Diesel 
o Capacidade do depósito de combustível (l): 45 + 12 Adblue 
 

 Pesos: 
o Tara - na versão standard com condutor de 75kg (kg): 1.423 

- 1.588 
o Carga útil - incluindo condutor e equipamento extra (kg): 447 

- 599 
o Peso total (kg): 1.947 – 1.960 
o Capacidade de carga para reboques s/ travões (máx. kg): 

710 
o Capacidade de carga para reboques c/ travões 12% (máx. 

kg): 1.500 
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 Dimensões: 
o Comprimento (mm): 4.689 
o Largura (mm): 1.829 
o Altura (mm): 1.471 
o Distância entre eixos (mm): 2.686 
o Distância ao solo (mm): 143 
o Capacidade da bagageira (min./máx. l): 600/1.555 
 

 Equipamento de Segurança: 
o Airbag de joelhos para o condutor 
o Airbag do condutor e do passageiro com sistema de 

desativação do airbag do passageiro 
o Side airbag dianteiro e airbag de cortina com interação com 

airbags dianteiros 
o Airbags laterais dianteiros e airbags de cortina 
o Ecall – chamada de emergência 
o ESC – controlo eletrónico de estabilidade 
o Fecho central com sistema Keyless Go/Keyless Advanced 
o Front Assist com sistema de travagem de emergência 
o Hill hold control 
o Lane assist (sem HOD) 
o MKB – travão multicolisão 
o Monitorização da pressão dos pneus 
o Pneu sobressalente 
 

 Equipamento de Conforto: 
o Acesso remoto + Serviço pro-activo (+Infotainment online 1 

ano) 
o Apoio de braços dianteiro 
o Ar condicionado Climatronic 
o Banco do condutor regulável em altura 
o Banco traseiro rebatível com apoio de braços 
o Bancos dianteiros reguláveis em altura com apoio lombar 
o Cruise control + Speedlimiter 
o Driving Profile Selection 
o Sistema Start&Stop com recuperação de energia da 

travagem 
o SmartLink 
o Tomada de 12V na bagageira 
o Travão de mão elétrico com função Auto-hold 
o Voice control 
 

 Equipamento interior 
o Ambient Lighting – iluminação ambiente 
o 2 x USB à frente, 2 x USB atrás + 1 USB na lateral do 

espelho retrovisor interior 
o 8 altifalantes 
o Auto-rádio Swing, com ecrã de 8,25” 
o Bluetooth  
o Cockpit virtual 
o Computador de bordo Maxi DOT 
o Compartimentos de arrumação na bagageira 
o Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento 

automático 
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o Iluminação na bagageira 
o Iluminação na zona dos pés à frente e atrás 
o Inserções decorativas em alumínio Golddress Haptik 
o Inserções decorativas Silver Squares Haptic 
o Inserções decorativas Scout Ash Brown no interior 
o Receção digital do sinal de rádio 
o Revestimento dos pedais em alumínio 
o Sistema de infotainment com Bolero 10”, voice control e 

conectividade Apple 
o Tapetes 
o Volante multifunções de2 raios em pele, com controlos de 

rádio e telefone (+ patilhas DSG nas versões com caixa 
automática) 

 
 Equipamento exterior: 

o Barras de tejadilho longitudinais  
o Câmera traseira 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pintados (Scout) 
o Embaladeiras Scout 
o Faróis de nevoeiro dianteiros 
o Faróis dianteiros e traseiros LED (low) 
o Faróis dianteiros full LED Matrix AFS1 
o Faróis traseiros LED (styling) 
o Inserções Scout no exterior 
o Jantes de liga leve 16” a 18” 
o Sensor de luz e chuva 
o Proteção inferior  
o Sensor de parqueamento dianteiro e traseiro 
o Sun Set 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 26893 
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 Motor:  
o 2.0TDI 150cv  
o Cilindrada (cm3): 1.968 
o Potência máxima (cv): 150 /3.250-4.200 
o Binário máximo/rotações (Nm/rpm): 340 / 1.600-3.000 
o Tipo de caixa: Manual de 6 velocidades 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima (km/h): 231 
o Consumo de combustível: combinado (l/100 km): 4,2  
o Emissões combinadas de CO2, ciclo WLTP (g/km): 109 
o Consumo de combustível: combinado (l/100km): Diesel 
o Capacidade do depósito de combustível (l): 45 + 12 Adblue 
 

 Pesos: 
o Tara - na versão standard com condutor de 75kg (kg): 1.424 

- 1.589 
o Carga útil - incluindo condutor e equipamento extra (kg): 446 

- 600 
o Peso total (kg): 1.949 – 1.960 
o Capacidade de carga para reboques s/ travões (máx. kg): 

710 
o Capacidade de carga para reboques c/ travões 12% (máx. 

kg): 1.600 
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 Dimensões: 

o Comprimento (mm): 4.689 
o Largura (mm): 1.829 
o Altura (mm): 1.471 
o Distância entre eixos (mm): 2.686 
o Distância ao solo (mm): 143 
o Capacidade da bagageira (min./máx. l): 600/1.555 
 

 Equipamento de Segurança: 
o Airbag de joelhos para o condutor 
o Airbag do condutor e do passageiro com sistema de 

desativação do airbag do passageiro 
o Side airbag dianteiro e airbag de cortina com interação com 

airbags dianteiros 
o Airbags laterais dianteiros e airbags de cortina 
o Ecall – chamada de emergência 
o ESC – controlo eletrónico de estabilidade 
o Fecho central com sistema Keyless Go/Keyless Advanced 
o Front Assist com sistema de travagem de emergência 
o Hill hold control 
o Lane assist (sem HOD) 
o MKB – travão multicolisão 
o Monitorização da pressão dos pneus 
o Pneu sobressalente 
 

 Equipamento de Conforto: 
o Acesso remoto + Serviço pro-activo (+Infotainment online 1 

ano) 
o Apoio de braços dianteiro 
o Ar condicionado Climatronic 
o Banco do condutor regulável em altura 
o Banco traseiro rebatível com apoio de braços 
o Bancos dianteiros reguláveis em altura com apoio lombar 
o Cruise control + Speedlimiter 
o Driving Profile Selection 
o Sistema Start&Stop com recuperação de energia da 

travagem 
o SmartLink 
o Tomada de 12V na bagageira 
o Travão de mão elétrico com função Auto-hold 
o Voice control 
 

 Equipamento interior 
o Ambient Lighting – iluminação ambiente 
o 2 x USB à frente, 2 x USB atrás + 1 USB na lateral do 

espelho retrovisor interior 
o 8 altifalantes 
o Auto-rádio Swing, com ecrã de 8,25” 
o Bluetooth  
o Cockpit virtual 
o Computador de bordo Maxi DOT 
o Compartimentos de arrumação na bagageira 
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o Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento 
automático 

o Iluminação na bagageira 
o Iluminação na zona dos pés à frente e atrás 
o Inserções decorativas em alumínio Golddress Haptik 
o Inserções decorativas Silver Squares Haptic 
o Inserções decorativas Scout Ash Brown no interior 
o Receção digital do sinal de rádio 
o Revestimento dos pedais em alumínio 
o Sistema de infotainment com Bolero 10”, voice control e 

conectividade Apple 
o Tapetes 
o Volante multifunções de2 raios em pele, com controlos de 

rádio e telefone (+ patilhas DSG nas versões com caixa 
automática) 

 
 Equipamento exterior: 

o Barras de tejadilho longitudinais  
o Câmera traseira 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pintados (Scout) 
o Embaladeiras Scout 
o Faróis de nevoeiro dianteiros 
o Faróis dianteiros e traseiros LED (low) 
o Faróis dianteiros full LED Matrix AFS1 
o Faróis traseiros LED (styling) 
o Inserções Scout no exterior 
o Jantes de liga leve 16” a 18” 
o Sensor de luz e chuva 
o Proteção inferior  
o Sensor de parqueamento dianteiro e traseiro 
o Sun Set 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 26899 
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 Motor:  
o 2.0TDI 150cv  
o Cilindrada (cm3): 1.968 
o Potência máxima (cv): 150 /3.250-4.200 
o Binário máximo/rotações (Nm/rpm): 340 / 1.600-3.000 
o Tipo de caixa: Manual de 6 velocidades 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima (km/h): 231 
o Consumo de combustível: combinado (l/100 km): 4,2  
o Emissões combinadas de CO2, ciclo WLTP (g/km): 109 
o Consumo de combustível: combinado (l/100km): Diesel 
o Capacidade do depósito de combustível (l): 45 + 12 Adblue 
 

 Pesos: 
o Tara - na versão standard com condutor de 75kg (kg): 1.424 

- 1.589 
o Carga útil - incluindo condutor e equipamento extra (kg): 446 

- 600 
o Peso total (kg): 1.949 – 1.960 
o Capacidade de carga para reboques s/ travões (máx. kg): 

710 
o Capacidade de carga para reboques c/ travões 12% (máx. 

kg): 1.600 
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 Dimensões: 

o Comprimento (mm): 4.689 
o Largura (mm): 1.829 
o Altura (mm): 1.471 
o Distância entre eixos (mm): 2.686 
o Distância ao solo (mm): 143 
o Capacidade da bagageira (min./máx. l): 600/1.555 
 

 Equipamento de Segurança: 
o Airbag de joelhos para o condutor 
o Airbag do condutor e do passageiro com sistema de 

desativação do airbag do passageiro 
o Side airbag dianteiro e airbag de cortina com interação com 

airbags dianteiros 
o Airbags laterais dianteiros e airbags de cortina 
o Ecall – chamada de emergência 
o ESC – controlo eletrónico de estabilidade 
o Fecho central com sistema Keyless Go/Keyless Advanced 
o Front Assist com sistema de travagem de emergência 
o Hill hold control 
o Lane assist (sem HOD) 
o MKB – travão multicolisão 
o Monitorização da pressão dos pneus 
o Pneu sobressalente 
 

 Equipamento de Conforto: 
o Acesso remoto + Serviço pro-activo (+Infotainment online 1 

ano) 
o Apoio de braços dianteiro 
o Ar condicionado Climatronic 
o Banco do condutor regulável em altura 
o Banco traseiro rebatível com apoio de braços 
o Bancos dianteiros reguláveis em altura com apoio lombar 
o Cruise control + Speedlimiter 
o Driving Profile Selection 
o Sistema Start&Stop com recuperação de energia da 

travagem 
o SmartLink 
o Tomada de 12V na bagageira 
o Travão de mão elétrico com função Auto-hold 
o Voice control 
 

 Equipamento interior 
o Ambient Lighting – iluminação ambiente 
o 2 x USB à frente, 2 x USB atrás + 1 USB na lateral do 

espelho retrovisor interior 
o 8 altifalantes 
o Auto-rádio Swing, com ecrã de 8,25” 
o Bluetooth  
o Cockpit virtual 
o Computador de bordo Maxi DOT 
o Compartimentos de arrumação na bagageira 
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o Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento 
automático 

o Iluminação na bagageira 
o Iluminação na zona dos pés à frente e atrás 
o Inserções decorativas em alumínio Golddress Haptik 
o Inserções decorativas Silver Squares Haptic 
o Inserções decorativas Scout Ash Brown no interior 
o Receção digital do sinal de rádio 
o Revestimento dos pedais em alumínio 
o Sistema de infotainment com Bolero 10”, voice control e 

conectividade Apple 
o Tapetes 
o Volante multifunções de2 raios em pele, com controlos de 

rádio e telefone (+ patilhas DSG nas versões com caixa 
automática) 

 
 Equipamento exterior: 

o Barras de tejadilho longitudinais  
o Câmera traseira 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pintados (Scout) 
o Embaladeiras Scout 
o Faróis de nevoeiro dianteiros 
o Faróis dianteiros e traseiros LED (low) 
o Faróis dianteiros full LED Matrix AFS1 
o Faróis traseiros LED (styling) 
o Inserções Scout no exterior 
o Jantes de liga leve 16” a 18” 
o Sensor de luz e chuva 
o Proteção inferior  
o Sensor de parqueamento dianteiro e traseiro 
o Sun Set 
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 Motor:  
o 2.0TDI 150cv  
o Cilindrada (cm3): 1.968 
o Potência máxima (cv): 150 /3.250-4.200 
o Binário máximo/rotações (Nm/rpm): 340 / 1.600-3.000 
o Tipo de caixa: Manual de 6 velocidades 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima (km/h): 231 
o Consumo de combustível: combinado (l/100 km): 4,2  
o Emissões combinadas de CO2, ciclo WLTP (g/km): 109 
o Consumo de combustível: combinado (l/100km): Diesel 
o Capacidade do depósito de combustível (l): 45 + 12 Adblue 
 

 Pesos: 
o Tara - na versão standard com condutor de 75kg (kg): 1.424 

- 1.589 
o Carga útil - incluindo condutor e equipamento extra (kg): 446 

- 600 
o Peso total (kg): 1.949 – 1.960 
o Capacidade de carga para reboques s/ travões (máx. kg): 

710 
o Capacidade de carga para reboques c/ travões 12% (máx. 

kg): 1.600 
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 Dimensões: 

o Comprimento (mm): 4.689 
o Largura (mm): 1.829 
o Altura (mm): 1.471 
o Distância entre eixos (mm): 2.686 
o Distância ao solo (mm): 143 
o Capacidade da bagageira (min./máx. l): 600/1.555 
 

 Equipamento de Segurança: 
o Airbag de joelhos para o condutor 
o Airbag do condutor e do passageiro com sistema de 

desativação do airbag do passageiro 
o Side airbag dianteiro e airbag de cortina com interação com 

airbags dianteiros 
o Airbags laterais dianteiros e airbags de cortina 
o Ecall – chamada de emergência 
o ESC – controlo eletrónico de estabilidade 
o Fecho central com sistema Keyless Go/Keyless Advanced 
o Front Assist com sistema de travagem de emergência 
o Hill hold control 
o Lane assist (sem HOD) 
o MKB – travão multicolisão 
o Monitorização da pressão dos pneus 
o Pneu sobressalente 
 

 Equipamento de Conforto: 
o Acesso remoto + Serviço pro-activo (+Infotainment online 1 

ano) 
o Apoio de braços dianteiro 
o Ar condicionado Climatronic 
o Banco do condutor regulável em altura 
o Banco traseiro rebatível com apoio de braços 
o Bancos dianteiros reguláveis em altura com apoio lombar 
o Cruise control + Speedlimiter 
o Driving Profile Selection 
o Sistema Start&Stop com recuperação de energia da 

travagem 
o SmartLink 
o Tomada de 12V na bagageira 
o Travão de mão elétrico com função Auto-hold 
o Voice control 
 

 Equipamento interior 
o Ambient Lighting – iluminação ambiente 
o 2 x USB à frente, 2 x USB atrás + 1 USB na lateral do 

espelho retrovisor interior 
o 8 altifalantes 
o Auto-rádio Swing, com ecrã de 8,25” 
o Bluetooth  
o Cockpit virtual 
o Computador de bordo Maxi DOT 
o Compartimentos de arrumação na bagageira 
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o Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento 
automático 

o Iluminação na bagageira 
o Iluminação na zona dos pés à frente e atrás 
o Inserções decorativas em alumínio Golddress Haptik 
o Inserções decorativas Silver Squares Haptic 
o Inserções decorativas Scout Ash Brown no interior 
o Receção digital do sinal de rádio 
o Revestimento dos pedais em alumínio 
o Sistema de infotainment com Bolero 10”, voice control e 

conectividade Apple 
o Tapetes 
o Volante multifunções de2 raios em pele, com controlos de 

rádio e telefone (+ patilhas DSG nas versões com caixa 
automática) 

 
 Equipamento exterior: 

o Barras de tejadilho longitudinais  
o Câmera traseira 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pintados (Scout) 
o Embaladeiras Scout 
o Faróis de nevoeiro dianteiros 
o Faróis dianteiros e traseiros LED (low) 
o Faróis dianteiros full LED Matrix AFS1 
o Faróis traseiros LED (styling) 
o Inserções Scout no exterior 
o Jantes de liga leve 16” a 18” 
o Sensor de luz e chuva 
o Proteção inferior  
o Sensor de parqueamento dianteiro e traseiro 
o Sun Set 
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 Motor:  
o 2.0TDI 116cv  
o Potência máxima (cv): 116 /2.750-4.250 
o Binário máximo/rotações (Nm/rpm): 300 / 1.600-2.500 
o Tipo de caixa: Manual de 6 velocidades 
 

 Performance: 
o Velocidade máxima (km/h): 212 
o Consumo de combustível: combinado (l/100 km): 4,1 (4,2) 
o Emissões combinadas de CO2, ciclo WLTP (g/km): 109 
o Consumo de combustível: combinado (l/100km): Diesel 
o Capacidade do depósito de combustível (l): 45 + 12 Adblue 
 

 Pesos: 
o Tara - na versão standard com condutor de 75kg (kg): 1.423 

- 1.588 
o Carga útil - incluindo condutor e equipamento extra (kg): 447 

- 599 
o Peso total (kg): 1.947 – 1.960 
o Capacidade de carga para reboques s/ travões (máx. kg): 

710 
o Capacidade de carga para reboques c/ travões 12% (máx. 

kg): 1.500 
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 Dimensões: 
o Comprimento (mm): 4.689 
o Largura (mm): 1.829 
o Altura (mm): 1.471 
o Distância entre eixos (mm): 2.686 
o Distância ao solo (mm): 143 
o Capacidade da bagageira (min./máx. l): 600/1.555 
 

 Equipamento de Segurança: 
o Airbag de joelhos para o condutor 
o Airbag do condutor e do passageiro com sistema de 

desativação do airbag do passageiro 
o Side airbag dianteiro e airbag de cortina com interação com 

airbags dianteiros 
o Airbags laterais dianteiros e airbags de cortina 
o Ecall – chamada de emergência 
o ESC – controlo eletrónico de estabilidade 
o Fecho central com sistema Keyless Go/Keyless Advanced 
o Front Assist com sistema de travagem de emergência 
o Hill hold control 
o Lane assist (sem HOD) 
o MKB – travão multicolisão 
o Monitorização da pressão dos pneus 
o Pneu sobressalente 
 

 Equipamento de Conforto: 
o Acesso remoto + Serviço pro-activo (+Infotainment online 1 

ano) 
o Apoio de braços dianteiro 
o Ar condicionado Climatronic 
o Banco do condutor regulável em altura 
o Banco traseiro rebatível com apoio de braços 
o Bancos dianteiros reguláveis em altura com apoio lombar 
o Cruise control + Speedlimiter 
o Driving Profile Selection 
o Sistema Start&Stop com recuperação de energia da 

travagem 
o SmartLink 
o Tomada de 12V na bagageira 
o Travão de mão elétrico com função Auto-hold 
o Voice control 
 

 Equipamento interior 
o Ambient Lighting – iluminação ambiente 
o 2 x USB à frente, 2 x USB atrás + 1 USB na lateral do 

espelho retrovisor interior 
o 8 altifalantes 
o Auto-rádio Swing, com ecrã de 8,25” 
o Bluetooth  
o Cockpit virtual 
o Computador de bordo Maxi DOT 
o Compartimentos de arrumação na bagageira 
o Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento 

automático 
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o Iluminação na bagageira 
o Iluminação na zona dos pés à frente e atrás 
o Inserções decorativas em alumínio Golddress Haptik 
o Inserções decorativas Silver Squares Haptic 
o Inserções decorativas Scout Ash Brown no interior 
o Receção digital do sinal de rádio 
o Revestimento dos pedais em alumínio 
o Sistema de infotainment com Bolero 10”, voice control e 

conectividade Apple 
o Tapetes 
o Volante multifunções de2 raios em pele, com controlos de 

rádio e telefone (+ patilhas DSG nas versões com caixa 
automática) 

 
 Equipamento exterior: 

o Barras de tejadilho longitudinais  
o Câmera traseira 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos 
o Espelhos retrovisores exteriores pintados (Scout) 
o Embaladeiras Scout 
o Faróis de nevoeiro dianteiros 
o Faróis dianteiros e traseiros LED (low) 
o Faróis dianteiros full LED Matrix AFS1 
o Faróis traseiros LED (styling) 
o Inserções Scout no exterior 
o Jantes de liga leve 16” a 18” 
o Sensor de luz e chuva 
o Proteção inferior  
o Sensor de parqueamento dianteiro e traseiro 
o Sun Set 
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 Carateristicas:  

o  
o Motor Blue dCi 115  
o Cilindrada (cm3): 1461 
o Combustível: Diesel 
o Tipo de caixa de velocidades: Manual / Relações caixa para 

a frente: 6 
o Interiores: Estofos em tecido Limited 
o COR Cinzento Highland 
o Rodas: Jantes em liga leve 16" Limited / Referência: 205/55 

R 16 
o Capacidade: Reservatório de Combustível (L): 45 / 

Reservatório de Adblue (L): 16 
 

 Equipamentos de Série: 
o Stripping Limited 
o Design de jantes em liga leve 16" Limited 
o Barras de teto longitudinais 
o Vidros laterais e traseiros sobreescurecidos 
o Jantes em liga leve 16 " 
 

 Segurança: 
o Evolução técnica 
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o Sistema anti-bloqueio de rodas ABS  
o Sistema de assistência à travagem de urgência 
o Airbags frontais 
o Airbag do passageiro desconectável 
o Airbags laterais e de cortina  
o Apoios de cabeça dianteiros reguláveis em altura 
o Apoios de cabeça traseiros  
o Alerta de esquecimento do cinto de segurança (em todos os 

lugares)  
o Fecho centralizado de portas, da bagageira e bocal de 

combustível 
o Cintos de segurança traseiros com 3 pontos de fixação  
o Pré-equipamento de alarme 
o Sistema de fixação ISOFIX 
 

 Conforto: 
o Welcome Pack 
o Consola central com arrumação e apoio de braço 
o Elevadores elétricos dos vidros traseiros com sistema anti-

entalamento 
o Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função de 

impulso do lado do condutor  
o Pálas com espelhos de cortesia condutor e passageiro 
o Banco do condutor com regulação em altura e lombar 
o Cartão Renault "Mãos-Livres"  
o Banco traseiro rebatível 1/3-2/3 sem apoio de braço 
o Ar condicionado automático "bi-zone" (regulação 

independente condutor/passageiro) 
o Fluido de refrigeração do AC  
o Volante em mousse 
 

 Condução: 
o Pinças de travão clássicas 
o Indicador de pressão dos pneus indireto 
o Travões de disco 
o Filtro de partículas 
o Regulador de velocidade 
o Sensores de chuva e de luminosidade 
o Indicador de mudança de velocidade  
o ESP + Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA) 
o Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro  
o Faróis de nevoeiro 
o Faróis diurnos LED Edge Light 
o Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente c/função de 

desembaciamento e iluminação 
o Full LED 
o Desembaciador do óculo traseiro 
 

 Comunicação: 
o TFT 4,2" Digital 
o Tomada de 12V 
o EASY LINK 7" com navegação 
o Compatível com Android Auto™ e/ou Apple 
o CarPlay™ 
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 Consumos e emissões ao chassis: 

o Consumo em WLTP ciclo combinado: 4.7 
o Consumo em WLTP ciclo baixo: 5.5 
o Consumo em WLTP ciclo médio: 4.8 
o Consumo em WLTP ciclo alto: 4.1 
o Consumo em WLTP ciclo muito alto: 4.9 
o CO2 em WLTP ciclo combinado: 124 
o CO2 em WLTP ciclo baixo: 144 
o CO2 em WLTP ciclo médio: 125 
o CO2 em WLTP ciclo alto: 108 
o CO2 em WLTP ciclo muito alto: 129 
 

 Performances: 
o 1000 m D.A. (s): 32,6 
o 400 m D.A. (s): 19,3 
o Velocidade máxima em modo elétrico (Km/h): Não Aplicável 
o Velocidade máxima (Km/h): 190 
o Aceleração 0-100 Km/h (s): 11,7 

 
 Arquitetura: 

o Tipo de carroçaria: Sport Tourer 
o Número de portas: 5 

 
 Direção: 

o Diâmetro de viragem entre passeios / muros (m): 11,3 
 

 Travagem: 
o Travagem traseira: Tambor (TA), Discos Plenos (DP), Discos 

Ventilados (DV): DP-260 
o Travagem dianteira: Tambor (TA), Discos Plenos (DP), 

Discos Ventilados (DV): DV-280 
 

 Massas (em KG): 
o Carga útil (Kg): 447 
o Massa (Peso) em ordem de marcha (massa real do veículo 

inc. equip.+opções) (Kg): 1507 
o Massa (Peso) Máxima Admissível em Circulação (MMAC) 

(Kg): 1954 
 

 Motores: 
o Potência máxima kW CEE (cv): 085 (115) 
o Filtro de partículas: Sim 
o Certificação NEDC (=0) / Certificação WLTP (=1): 1 
o Número de válvulas: 8 
o Norma de despoluição: EURO6 
o Número de cilindros: 4 
o Protocolo de homologação: WLTP 
o Binário máximo Nm CEE: 260 
o Cilindrada (cm3): 1461 
o Combustível: Diesel 
o Nível de hibridação: Com Stop&Start 
 

 Dimensões: 
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o Comprimento total (mm): 4626 
o Largura exterior (sem retrovisores) (mm): 1814 

 
 Tipo Mines: 

o Tipo Mines: RFBKH2A66UCC320100 
o Lotação: 5  
o Tipo de veículo fiscal: 001 
o Emissões de partículas (g/Km): 0 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 21021 
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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 Tipo de carroçaria: furgão de mercadorias 
o Número de portas: 4 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Airbag do condutor 
o Pneu sobressalente 
o Banco de passageiro duplo 
o Porta lateral direita deslizante com janela 
o Portas traseiras 
o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
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o Sensores de estacionamento frontais e traseiros 
 

 Alterações estruturais do veículo: 
o Preparação e instalação de estrutura de reforço à 

carroçaria 
o Revestimento interior, térmico em poliéster 

estratificado branco com isolamento térmico e 
acústico 

o Instalação de degrau elétrico na porta lateral 
deslizante 

o Instalação de degrau elétrico na porta traseira 
o Instalação de toldo manual de 3500mm (proteção 

chuva e sol) 
 

 Instalação elétrica: 
o Som ambiente nos dois gabinetes, com controlo de 

volume 
o Preparação de rede elétrica interna 
o Instalação elétrica 230 V de acordo com legislação 

aplicável 
o Fornecimento e montagem de tomada de entrada de 

corrente exterior de 230V, com extensão 25 metros 
o Iluminação 230 V do tipo LED 
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 de 6 tomadas de 230V internas e 

interruptores de iluminação 
o Acoplagem de todo o material elétrico 
 

 Mobiliário: 
o Diverso mobiliário técnico para os gabinetes 

pretendidos 
o Divisória de separação fixa entre gabinetes, com porta 

e isolamento para maior insonorização 
o Acondicionamento do material médico necessário ao 

bom funcionamento da viatura 
o Pavimento nivelado em MDF hidrófugo e revestido em 

vinílico hospitalar, 2 mm, antiderrapante e anti 
estático 

o Cadeiras articuladas para utentes 
o Banco tipo sofá para atendimento de utente 
o Cintas de fixação 
 

 Gabinete Médico: 
o Marquesa com colchão estofado e arrumos inferiores 
o Degrau para marquesa 
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o Bancada de trabalho com arrumos inferiores 
o Módulo de arrumação vertical 
o Módulo de Guarda Roupa/Armário alto 
o Módulo de secretária com gavetas 
o Cadeira giratória com 5 rodas e sistema de 

imobilização em viagem 
o Cadeira articulada 
o Candeeiro de chão de haste flexível 
o Bancada de trabalho com arrumos inferiores 
o Caixa de deposição de dispositivos médicos para 

reprocessamento 
o Balde em inox com tampa acionada por pedal 
o Contentor de resíduos do Grupo III com abertura da 

tampa por pedal 
o Contentor para cortantes 
o Dispensador de papel e de líquido de lavagem das 

mãos 
o Suporte e doseador de creme hidratante para mãos 

 

 Gabinete Exames/Audiometrias: 
o Marquesa 
o Contentor para cortantes 
o Balde em inox com tampa acionada por pedal 

 

 WC / Vestiário: 
o Sanita Química de cassete 
o Lavatório Inoxidável com torneira elétrica 
o Espelho 
o Ventilador/exaustor elétrico 
o Dispensador de papel e de líquido de lavagem das 

mãos 
o Contentor para roupa contaminada com abertura de 

tampa por pedal 
o Balde em inox com tampa acionada por pedal 
o Suporte e doseador de creme hidratante para mãos 
 

 Equipamentos auxiliares: 
o Ar Condicionado de funcionamento independente do 

equipamento de AC existente na cabine de condução 
o Climatização 
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 Extintor de pó químico ABC de 6kg 
o Frigorífico para medicamentos com porta de vidro e 

mostrador digital 
o Instalação de auxiliares de acesso aos gabinetes 
o Dispor de meios para acesso por pessoas com 

mobilidade reduzida 
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o Kit de rampas telescópicas para acesso em cadeira de 
rodas 

 

 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 
o Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 4G, impressora P/B 

Multifunções Laser e UPS) 
o Caracterização Exterior  
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▪ 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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Kit de Equipamento de 
Diagnóstico 
 

5.981€ 

Sensor de Estacionamento 
com câmara 
 

450€ 
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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 em Euros s/IVA 52366 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Peugeot Boxer 435 Premium 2.2 BlueHDi L4H3 
o Cilindrada: 2179 cm3 
o Potência: 165 cv 
o Volume compartimento carga: 17 m3 
o Comprimento interior: 4070 mm  

 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: furgão de mercadorias 
o Número de portas: 4 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Airbag do condutor 
o Pneu sobressalente 
o Banco de passageiro duplo 
o Porta lateral direita deslizante com janela 
o Portas traseiras 
o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
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o Sensores de estacionamento frontais e traseiros 
 

 Alterações estruturais do veículo: 
o Preparação e instalação de estrutura de reforço à 

carroçaria 
o Revestimento interior, térmico em poliéster 

estratificado branco com isolamento térmico e 
acústico 

o Instalação de degrau elétrico na porta lateral 
deslizante 

o Instalação de degrau elétrico na porta traseira 
o Instalação de toldo manual de 3500mm (proteção 

chuva e sol) 
 

 Instalação elétrica: 
o Som ambiente nos dois gabinetes, com controlo de 

volume 
o Preparação de rede elétrica interna 
o Instalação elétrica 230 V de acordo com legislação 

aplicável 
o Fornecimento e montagem de tomada de entrada de 

corrente exterior de 230V, com extensão 25 metros 
o Iluminação 230 V do tipo LED 
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 de 6 tomadas de 230V internas e 

interruptores de iluminação 
o Acoplagem de todo o material elétrico 
 

 Mobiliário: 
o Diverso mobiliário técnico para os gabinetes 

pretendidos 
o Divisória de separação fixa entre gabinetes, com porta 

e isolamento para maior insonorização 
o Acondicionamento do material médico necessário ao 

bom funcionamento da viatura 
o Pavimento nivelado em MDF hidrófugo e revestido em 

vinílico hospitalar, 2 mm, antiderrapante e anti 
estático 

o Cadeiras articuladas para utentes 
o Banco tipo sofá para atendimento de utente 
o Cintas de fixação 
 

 Gabinete Médico: 
o Marquesa com colchão estofado e arrumos inferiores 
o Degrau para marquesa 
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o Bancada de trabalho com arrumos inferiores 
o Módulo de arrumação vertical 
o Módulo de Guarda Roupa/Armário alto 
o Módulo de secretária com gavetas 
o Cadeira giratória com 5 rodas e sistema de 

imobilização em viagem 
o Cadeira articulada 
o Candeeiro de chão de haste flexível 
o Bancada de trabalho com arrumos inferiores 
o Caixa de deposição de dispositivos médicos para 

reprocessamento 
o Balde em inox com tampa acionada por pedal 
o Contentor de resíduos do Grupo III com abertura da 

tampa por pedal 
o Contentor para cortantes 
o Dispensador de papel e de líquido de lavagem das 

mãos 
o Suporte e doseador de creme hidratante para mãos 

 

 Gabinete Exames/Audiometrias: 
o Marquesa 
o Contentor para cortantes 
o Balde em inox com tampa acionada por pedal 

 

 WC / Vestiário: 
o Sanita Química de cassete 
o Lavatório Inoxidável com torneira elétrica 
o Espelho 
o Ventilador/exaustor elétrico 
o Dispensador de papel e de líquido de lavagem das 

mãos 
o Contentor para roupa contaminada com abertura de 

tampa por pedal 
o Balde em inox com tampa acionada por pedal 
o Suporte e doseador de creme hidratante para mãos 
 

 Equipamentos auxiliares: 
o Ar Condicionado de funcionamento independente do 

equipamento de AC existente na cabine de condução 
o Climatização 
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 Extintor de pó químico ABC de 6kg 
o Frigorífico para medicamentos com porta de vidro e 

mostrador digital 
o Instalação de auxiliares de acesso aos gabinetes 
o Dispor de meios para acesso por pessoas com 

mobilidade reduzida 
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o Kit de rampas telescópicas para acesso em cadeira de 
rodas 

 

 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 
o Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 4G, impressora P/B 

Multifunções Laser e UPS) 
o Caracterização Exterior  
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▪ 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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Kit de Equipamento de 
Diagnóstico 
 

5.981€ 

Sensor de Estacionamento 
com câmara 
 

450€ 
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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 em Euros s/IVA 53030 
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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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Kit de Equipamento de 
Diagnóstico 
 

5.981€ 
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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 em Euros s/IVA 68240 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Ford Transit 350 Chassis Cabine Simples L4 RTD 

2.0TDCi 
o Cilindrada: 1995 cm3 
o Potência: 170 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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Kit de Equipamento de 
Diagnóstico 
 

5.981€ 
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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 em Euros s/IVA 65548 
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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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Kit de Equipamento de 
Diagnóstico 
 

5.981€ 
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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 em Euros s/IVA 68220 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Ford Transit 350 Chassis Cabine Simples L4 RTD 

2.0TDCi 
o Cilindrada: 1995 cm3 
o Potência: 170 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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Kit de Equipamento de 
Diagnóstico 
 

5.981€ 
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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 em Euros s/IVA 64889 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Peugeot Boxer 435 Premium 2.2 BlueHDi L4H3 
o Cilindrada: 2179 cm3 
o Potência: 140 cv 
o Volume compartimento carga: 15 m3 
o Comprimento interior: 4070 mm  

 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: furgão de mercadorias 
o Número de portas: 4 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Caixa de Velocidades manual de 6 velocidades 
o Travões de disco dianteiros e traseiros 
o Porta lateral direita deslizante em chapa 
o Airbag do condutor 
o Pneu sobressalente 
o Banco de passageiro duplo 
o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
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o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 
(sistema de apoio nas subidas) 

o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento, frontal e traseiro 
 

 Alterações estruturais do veículo - Exterior: 
o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 

lateral direita da viatura, de modo a gerar um espaço 
de sombra, com dimensões mínimas de 2,5 metros de 
cumprimento e de 2,2 metros de projeção 

o Dispor de meios para acesso por pessoas com 
mobilidade reduzida 

o Na porta de acesso lateral, tem de ser instalado um 
degrau elétrico deslizante sob a porta de acesso 
lateral, com 70 centímetros 

 

 Acabamentos: 
o Os materiais a utilizar (forras, pavimento, 

equipamento) terão de ser em material lavável, de fácil 
manutenção e elevado grau de resistência 

o Forro do chão em MDF hidrófugo, revestido com 
pavimento vinílico, anti estático, antiderrapante e 
impermeável 

o Divisória de separação da cabine de condução forrada 
com painel em MDF hidrófugo pintado, 
salvaguardando o acesso à zona de atendimento 
lateral e traseiro 

o Forra das colunas traseira e lateral junto da porta de 
correr em napa 

 

 Mobiliário: 
o Uma estante com mesa incorporada no gabinete de 

atendimento 
o Armário para arrumos por cima do gabinete 
o Uma cadeira tipo escritório regulável em altura 
o Duas cadeiras dobráveis em polipropileno 
o Todo o mobiliário será realizado em material 

resistente de cor clara 
 

 Instalação de redes de dados e elétrica de 230 V: 
o Quadro elétrico com interruptor diferencial e 

disjuntores para cada circuito 
o Iluminação com 3 luminárias LED 
o Mínimo de 6 tomadas de rede elétrica e rede 

informática do tipo Legrand ou equivalente 
o Tomada exterior impermeável, para conexão à rede 

pública 230V 
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o Chicote de conexão de 5m, com diâmetro por fio 
condutor de 2,5 mm, com suporte de 16 A 

 

 Equipamentos auxiliares: 
o Equipamento de ar condicionado de funcionamento a 

12V (frio e calor) com evaporador instalado no 
compartimento traseiro 

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 Extintor de pó químico ABC de 6kg 
 

 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 
 

 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€ 
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Caracterização Exterior 
 

750€ 

Gerador Gasolina 2,5KW - 
insonorizado embutido 
 

3.500€ 

Serviço de Transporte da 
Viatura para as Regiões 
Autónomas 

0€ 

 
 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 42860 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Peugeot Boxer 435 Premium 2.2 BlueHDi L4H3 
o Cilindrada: 2179 cm3 
o Potência: 165 cv 
o Volume compartimento carga: 15 m3 
o Comprimento interior: 4070 mm  

 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: furgão de mercadorias 
o Número de portas: 4 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Caixa de Velocidades manual de 6 velocidades 
o Travões de disco dianteiros e traseiros 
o Porta lateral direita deslizante em chapa 
o Airbag do condutor 
o Pneu sobressalente 
o Banco de passageiro duplo 
o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
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o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 
(sistema de apoio nas subidas) 

o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento, frontal e traseiro 
 

 Alterações estruturais do veículo - Exterior: 
o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 

lateral direita da viatura, de modo a gerar um espaço 
de sombra, com dimensões mínimas de 2,5 metros de 
cumprimento e de 2,2 metros de projeção 

o Dispor de meios para acesso por pessoas com 
mobilidade reduzida 

o Na porta de acesso lateral, tem de ser instalado um 
degrau elétrico deslizante sob a porta de acesso 
lateral, com 70 centímetros 

 

 Acabamentos: 
o Os materiais a utilizar (forras, pavimento, 

equipamento) terão de ser em material lavável, de fácil 
manutenção e elevado grau de resistência 

o Forro do chão em MDF hidrófugo, revestido com 
pavimento vinílico, anti estático, antiderrapante e 
impermeável 

o Divisória de separação da cabine de condução forrada 
com painel em MDF hidrófugo pintado, 
salvaguardando o acesso à zona de atendimento 
lateral e traseiro 

o Forra das colunas traseira e lateral junto da porta de 
correr em napa 

 

 Mobiliário: 
o Uma estante com mesa incorporada no gabinete de 

atendimento 
o Armário para arrumos por cima do gabinete 
o Uma cadeira tipo escritório regulável em altura 
o Duas cadeiras dobráveis em polipropileno 
o Todo o mobiliário será realizado em material 

resistente de cor clara 
 

 Instalação de redes de dados e elétrica de 230 V: 
o Quadro elétrico com interruptor diferencial e 

disjuntores para cada circuito 
o Iluminação com 3 luminárias LED 
o Mínimo de 6 tomadas de rede elétrica e rede 

informática do tipo Legrand ou equivalente 
o Tomada exterior impermeável, para conexão à rede 

pública 230V 
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o Chicote de conexão de 5m, com diâmetro por fio 
condutor de 2,5 mm, com suporte de 16 A 

 

 Equipamentos auxiliares: 
o Equipamento de ar condicionado de funcionamento a 

12V (frio e calor) com evaporador instalado no 
compartimento traseiro 

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 Extintor de pó químico ABC de 6kg 
 

 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 
 

 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€ 
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Caracterização Exterior 
 

750€ 

Gerador Gasolina 2,5KW - 
insonorizado embutido 
 

3.500€ 

Serviço de Transporte da 
Viatura para as Regiões 
Autónomas 

0€ 

 
 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 44378 
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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: Chassi cabine simples (quadro) 
o Número de portas: 2 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Caixa de Velocidades manual de 6 velocidades 
o Airbag do condutor 
o Pneu sobressalente 
o Banco de passageiro duplo 
o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 

(sistema de apoio nas subidas) 
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o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento, frontal e traseiro 
o Fecho Central com comando 
o Rodado Traseiro Duplo 

 

 Alterações estruturais do veículo: 
o Dimensões aproximadas: 4610mm x 2100mm x 

2150mm 
o Sob chassis autoportante em perfil de alumínio 
o Pavimento em PVC antiderrapante tipo hospitalar, 

aplicado sobre painéis em contraplacado marítimo 
o Duas portas de ilharga direita, ambas com patim de 

acesso retrátil de 2 degraus e pega de corrimão na 
lateral 

o Uma porta com rampa que permita acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida, em cumprimento dos 
requisitos descritos no DL número 163/2006 de 8/08 e 
respetivo Guia de Acessibilidade e Mobilidade para 
Todos 

o Duas claraboias de grandes dimensões transparentes 
com persianas vedantes e filtrantes e abertura para 
ventilação natural, colocadas no teto do contentor 

o Estabilizadores traseiros de funcionamento manual 
o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 

lateral direita da viatura, de modo a gerar um espaço 
de sombra, com dimensões mínimas de 2,5 metros de 
cumprimento e de 2,2 metros de projeção 

 

 Mobiliário: 
o Balcão de atendimento, para colocação de 

computador portátil, com bloco de gavetas, com 
sistema de cofre destinado a pequena tesouraria 

o 3 cadeiras com rodas, com sistema de fixação das 
mesmas, quando a viatura se encontra em circulação 

o Armário ou suporte, destinado a acondicionamento da 
impressora 

o Estante lateral com divisórias, para acondicionamento 
de livros 

 

 Instalação de redes de dados e elétrica de 230 V: 
o Quadro elétrico com diferencial e disjuntores 
o Iluminação interior de 230V 
o Iluminação exterior com 3 grupos de LEDS, com 1.100 

lumens cada, ativados no interior do veículo 
o Colunas de som nos 2 gabinetes 
o Aparelhagem interior (6 tomadas e interruptores) 
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o Tomada exterior 230V impermeável, para conexão à 
rede pública e extensão com enrolador de 5m, com 
diâmetro por fio condutor de 2,5 mm  suporte de 16 A 

o Instalação de rede interna para 2 postos de trabalho 
o Cabos lock para computadores portáteis 
o Instalação de cablagem para servidor (posto de 

receção/formador) 
o Instalação de cabo HDMI para ligação ao televisor 
o Instalação e fornecimento de televisor LED Ecrã de 

32”, leitor de DVD’s e sistema de fixação do ecrã para 
difusão de filmes no interior e no exterior da unidade 

 

 Equipamentos auxiliares: 
o Equipamento de Ar Condicionado 230V aplicado no 

teto da célula de trabalho 
o Patins de acesso nas entradas laterais 
o Extintor de pó químico ABC, 6 Kg 
o Suporte de televisão para exterior, com suporte 

mínimo de 20 kg de peso 
 

 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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Sensor de Estacionamento 
com câmara 
 

450€ 

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

935€ 
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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 em Euros s/IVA 66656 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Ford Transit 350 Chassis Cabine Simples L4 RTD 

2.0TDCi 
o Cilindrada: 1995 cm3 
o Potência: 170 cv 
 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: Chassi cabine simples (quadro) 
o Número de portas: 2 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Caixa de Velocidades manual de 6 velocidades 
o Airbag do condutor 
o Pneu sobressalente 
o Banco de passageiro duplo 
o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 

(sistema de apoio nas subidas) 
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o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento, frontal e traseiro 
o Fecho Central com comando 
o Rodado Traseiro Duplo 

 

 Alterações estruturais do veículo: 
o Dimensões aproximadas: 4610mm x 2100mm x 

2150mm 
o Sob chassis autoportante em perfil de alumínio 
o Pavimento em PVC antiderrapante tipo hospitalar, 

aplicado sobre painéis em contraplacado marítimo 
o Duas portas de ilharga direita, ambas com patim de 

acesso retrátil de 2 degraus e pega de corrimão na 
lateral 

o Uma porta com rampa que permita acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida, em cumprimento dos 
requisitos descritos no DL número 163/2006 de 8/08 e 
respetivo Guia de Acessibilidade e Mobilidade para 
Todos 

o Duas claraboias de grandes dimensões transparentes 
com persianas vedantes e filtrantes e abertura para 
ventilação natural, colocadas no teto do contentor 

o Estabilizadores traseiros de funcionamento manual 
o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 

lateral direita da viatura, de modo a gerar um espaço 
de sombra, com dimensões mínimas de 2,5 metros de 
cumprimento e de 2,2 metros de projeção 

 

 Mobiliário: 
o Balcão de atendimento, para colocação de 

computador portátil, com bloco de gavetas, com 
sistema de cofre destinado a pequena tesouraria 

o 3 cadeiras com rodas, com sistema de fixação das 
mesmas, quando a viatura se encontra em circulação 

o Armário ou suporte, destinado a acondicionamento da 
impressora 

o Estante lateral com divisórias, para acondicionamento 
de livros 

 

 Instalação de redes de dados e elétrica de 230 V: 
o Quadro elétrico com diferencial e disjuntores 
o Iluminação interior de 230V 
o Iluminação exterior com 3 grupos de LEDS, com 1.100 

lumens cada, ativados no interior do veículo 
o Colunas de som nos 2 gabinetes 
o Aparelhagem interior (6 tomadas e interruptores) 
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o Tomada exterior 230V impermeável, para conexão à 
rede pública, e extensão com enrolador, de 5m, com 
diâmetro por fio condutor de 2,5 mm suporte de 16 A 

o Instalação de rede interna para 2 postos de trabalho 
o Cabos lock para computadores portáteis 
o Instalação de cablagem para servidor (posto de 

receção/formador) 
o Instalação de cabo HDMI para ligação ao televisor 
o Instalação e fornecimento de televisor LED Ecrã de 

32”, leitor de DVD’s e sistema de fixação do ecrã para 
difusão de filmes no interior e no exterior da unidade 

 

 Equipamentos auxiliares: 
o Equipamento de Ar Condicionado 230V aplicado no 

teto da célula de trabalho 
o Patins de acesso nas entradas laterais 
o Extintor de pó químico ABC, 6 Kg 
o Suporte de televisão para exterior, com suporte 

mínimo de 20 kg de peso 
 

 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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Sensor de Estacionamento 
com câmara 
 

450€ 

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

935€ 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 333 

 

 

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 em Euros s/IVA 65078 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 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 
 

 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€ 
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 Preço em Euros s/IVA 49187 
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 Marca/modelo: 
o Peugeot Boxer 435 Premium 2.2 BlueHDi L4H3 
o Cilindrada: 2179 cm3 
o Potência: 165 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 solamento 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 
 

 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€ 
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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: 15 m3 
o Comprimento interior: 4070 mm  

 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: furgão de mercadorias 
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 com janela 
o Airbag frontal do condutor 
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o Banco de passageiro duplo 
o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 

(sistema de apoio nas subidas) 
o Fecho centralizado com comando 
o Portas traseiras em chapa 
o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento, frontal e traseiro 
 

 Alterações estruturais do veículo: 
o Preparação e instalação de estrutura de reforço à 

carroçaria 
o Abertura de zonas de abastecimento de combustível e 

entrada de corrente lateral 
o Paredes laterais e teto, com isolamento térmico e 

acústico 
o Revestimento interior das paredes laterais e teto em 

fibra de vidro de cor clara 
o Forro do chão em MDF hidrófugo de 12mm, revestido 

com pavimento tipo hospitalar, em PVC com 2mm de 
espessura, antiestático, antiderrapante e impermeável 

o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 
lateral direita e outro na lateral esquerda da viatura de 
modo a criar um espaço de sombra (dimensões 
médias: comprimento de 3,0m e projeção de 2,2m) 

o Acesso a utentes com mobilidade reduzida, 
devidamente homologado: Rampa manual bipartida 
aplicada no portão lateral em alumínio para acesso de 
utentes em cadeira de rodas 

o Janela de comunicação entra cabine de condução e 
célula traseira 

o Duas persianas com chave, uma em cada lateral da 
viatura para proteção dos televisores 

 

 Mobiliário: 
o Divisória de separação fixa entre gabinetes, com porta 

de correr 
o Mobiliário diverso para Sala de 

Atendimento/Multimédia 
o Gabinete de Tratamentos/Cuidados Básicos 
 

 Sala de Atendimento/Multimédia (sala dianteira): 
o Sofá em formato “L” com sistema de arrumos na base. 

Assentos e suporte/apoio lombar do sofá revestidos a 
napa lavável e de características antifúngicas 

o Acesso pela porta lateral deslizante 
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o Armário superior na lateral esquerda, com portas do 
tipo basculante 

o Arrumo sobre a cabine de condução, com porta do 
tipo basculante 

o Suporte rotativo para fixação do Ecrã TV interior 
o Suportes diversos em acrílico translucido, aplicados 

na parte lateral direita, para fixação das brochuras, 
panfletos informativos, catálogos, etc 

 

 Gabinete de Tratamentos/Cuidados Básicos: 
o Fabrico e acoplagem na lateral esquerda, de módulo 

de secretária com gavetas, possuindo a mesma 
integração para informática 

o Banco rodado 
o Cadeira/marquesa com apoio de braço e apoia pés, 

para tratamentos básicos 
o Armário superior esquerdo com separadores nas 

prateleiras e portas e acomodação para frigorífico 
médico 

o Contentor para cortantes 
o Armário superior com portas em acrílico do tipo 

deslizante 
o Banco individual de assento revestido a napa e apoio 

lombar 
o Fabrico e instalação de módulo de lavatório com 

bomba de água e respetiva torneira de acionamento 
por pedal 

o Balde em inox com tampa acionada com pedal 
 

 Instalação Elétrica: 
o Preparação de rede elétrica interna 
o Fornecimento e montagem de tomada exterior 230V 

impermeável, para conexão à rede pública, e extensão 
de 5 m, com enrolador, com diâmetro por fio condutor 
de 2,5 mm, com suporte de 16 A 

o Instalação de lâmpadas transistorizadas de forma a 
iluminar ambas as salas 

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

o Iluminação de perímetro exterior (4 Focos LED de 
iluminação de área exterior na lateral esquerda, com 
550 Lumens cada / 2 Focos LED de iluminação de área 
exterior na traseira, com 550 Lumens cada) 

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

 

 Equipamentos auxiliares: 
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o Ar Condicionado na célula sanitária de funcionamento 
independente do equipamento de AC existente na 
cabine de condução 

o Duas claraboias 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 Sistema de refrigeração para fármacos (frigorífico 
médico de 7L) encastrado no armário superior 
esquerdo 

o Extintor de pó químico ABC de 6kg 
 

 Equipamento Multimédia: 
o Colunas de som nos 2 gabinetes 
o Fornecimento e instalação de leitor de DVD´s 
o Instalação de cabo HDMI para ligação aos televisores 
o Um televisor LED com ecrã de 32” e sistema de fixação 

do ecrã para difusão de filmes no interior da unidade 
o Dois televisores LED com ecrã de 40” e sistema de 

fixação dos mesmos para difusão de filmes/informação 
no exterior da unidade 

o Colunas de som para projeção no exterior 
 

 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 Sensor de Estacionamento com câmara 
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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Sensor de Estacionamento 
com câmara 
 

450€ 
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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 em Euros s/IVA 58909 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Peugeot Boxer 435 Premium 2.2 BlueHDi L4H3 
o Cilindrada: 2179 cm3 
o Potência: 165 cv 
o Volume compartimento carga: 15 m3 
o Comprimento interior: 4070 mm  

 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: furgão de mercadorias 
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 com janela 
o Airbag frontal do condutor 
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o Banco de passageiro duplo 
o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 

(sistema de apoio nas subidas) 
o Fecho centralizado com comando 
o Portas traseiras em chapa 
o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento, frontal e traseiro 
 

 Alterações estruturais do veículo: 
o Preparação e instalação de estrutura de reforço à 

carroçaria 
o Abertura de zonas de abastecimento de combustível e 

entrada de corrente lateral 
o Paredes laterais e teto, com isolamento térmico e 

acústico 
o Revestimento interior das paredes laterais e teto em 

fibra de vidro de cor clara 
o Forro do chão em MDF hidrófugo de 12mm, revestido 

com pavimento tipo hospitalar, em PVC com 2mm de 
espessura, antiestático, antiderrapante e impermeável 

o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 
lateral direita e outro na lateral esquerda da viatura de 
modo a criar um espaço de sombra (dimensões 
médias: comprimento de 3,0m e projeção de 2,2m) 

o Acesso a utentes com mobilidade reduzida, 
devidamente homologado: Rampa manual bipartida 
aplicada no portão lateral em alumínio para acesso de 
utentes em cadeira de rodas 

o Janela de comunicação entra cabine de condução e 
célula traseira 

o Duas persianas com chave, uma em cada lateral da 
viatura para proteção dos televisores 

 

 Mobiliário: 
o Divisória de separação fixa entre gabinetes, com porta 

de correr 
o Mobiliário diverso para Sala de 

Atendimento/Multimédia 
o Gabinete de Tratamentos/Cuidados Básicos 
 

 Sala de Atendimento/Multimédia (sala dianteira): 
o Sofá em formato “L” com sistema de arrumos na base. 

Assentos e suporte/apoio lombar do sofá revestidos a 
napa lavável e de características antifúngicas 

o Acesso pela porta lateral deslizante 
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o Armário superior na lateral esquerda, com portas do 
tipo basculante 

o Arrumo sobre a cabine de condução, com porta do 
tipo basculante 

o Suporte rotativo para fixação do Ecrã TV interior 
o Suportes diversos em acrílico translucido, aplicados 

na parte lateral direita, para fixação das brochuras, 
panfletos informativos, catálogos, etc 

 

 Gabinete de Tratamentos/Cuidados Básicos: 
o Fabrico e acoplagem na lateral esquerda, de módulo 

de secretária com gavetas, possuindo a mesma 
integração para informática 

o Banco rodado 
o Cadeira/marquesa com apoio de braço e apoia pés, 

para tratamentos básicos 
o Armário superior esquerdo com separadores nas 

prateleiras e portas e acomodação para frigorífico 
médico 

o Contentor para cortantes 
o Armário superior com portas em acrílico do tipo 

deslizante 
o Banco individual de assento revestido a napa e apoio 

lombar 
o Fabrico e instalação de módulo de lavatório com 

bomba de água e respetiva torneira de acionamento 
por pedal 

o Balde em inox com tampa acionada com pedal 
 

 Instalação Elétrica: 
o Preparação de rede elétrica interna 
o Fornecimento e montagem de tomada exterior 230V 

impermeável, para conexão à rede pública, e extensão 
de 5 m, com enrolador, com diâmetro por fio condutor 
de 2,5 mm, com suporte de 16 A 

o Instalação de lâmpadas transistorizadas de forma a 
iluminar ambas as salas 

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

o Iluminação de perímetro exterior (4 Focos LED de 
iluminação de área exterior na lateral esquerda, com 
550 Lumens cada / 2 Focos LED de iluminação de área 
exterior na traseira, com 550 Lumens cada) 

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

 

 Equipamentos auxiliares: 
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o Ar Condicionado na célula sanitária de funcionamento 
independente do equipamento de AC existente na 
cabine de condução 

o Duas claraboias 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 Sistema de refrigeração para fármacos (frigorífico 
médico de 7L) encastrado no armário superior 
esquerdo 

o Extintor de pó químico ABC de 6kg 
 

 Equipamento Multimédia: 
o Colunas de som nos 2 gabinetes 
o Fornecimento e instalação de leitor de DVD´s 
o Instalação de cabo HDMI para ligação aos televisores 
o Um televisor LED com ecrã de 32” e sistema de fixação 

do ecrã para difusão de filmes no interior da unidade 
o Dois televisores LED com ecrã de 40” e sistema de 

fixação dos mesmos para difusão de filmes/informação 
no exterior da unidade 

o Colunas de som para projeção no exterior 
 

 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 Sensor de Estacionamento com câmara 
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 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Sensor de Estacionamento 
com câmara 
 

450€ 
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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 em Euros s/IVA 59573 
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 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 em Euros s/IVA 34422 
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 Marca/modelo: 
o Toyota Corolla TS 1.8 Híbrido, Comfort Pack Sport 
 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: carrinha ligeira de passageiros 
o Número de lugares: 5 
o Combustível: Híbrido (Gasolina+Elétrico) 
o Potência: 122 cv 
o Cilindrada: 1798 cc 
o Número de Portas: 5 
o Tipo de caixa de velocidades: e-cvt variável e contínua 
o Capacidade da bagageira (até à chapeleira): 520L 
o Comprimento total: 4650 mm 
o Ar condicionada na cabine de condução 
 

 Alterações estruturais do veículo: 
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 
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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 
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 
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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 
 

1000€ 

Serviço de Transporte da 
Viatura para as Regiões 
Autónomas 

845€ 

 
 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 29055 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Descrição: 
o Carregador doméstico, monofásico para automóveis, 

motos e bicicletas elétricas 
o Fácil instalação, uso simples e design atrativo para 

instalações domésticas 
o Limitação de corrente de carga máxima através de 

seletor 
o Carregador desenvolvido para uso doméstico, ou uso 

comunitário e oficinas 
o Modelo com cabo de ligação (mangueira) com base de 

tomada de corrente incorporada 
o Disponível com mangueira de 5 metros, com ficha Tipo 

1e Tipo 2, segundo a norma EN 62196 
o Carcaça em policarbonato com resistência mecânica 

aos impactos IK08, nível de proteção IP54 e elevada 
temperatura de deformação 

o Carregador implementado com protocolo de 
comunicações MQTT com armazenamento na nuvem 
“Cloud”,o qual permite o controlo, visualização remota 
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do sistema de carga e por sua vez facilita a integração 
noutrasplataformas de gestão 

o Informação sobre o estado da carga 
o O modelo básico permite adicionar diversas 

funcionalidades, nomeadamente: 
▪ Proteção contra sobretensões temporais e 

transitórias, com interruptor magneto térmico e 
interruptor diferencial 

▪ Saída adicional mediante a ligação de uma 
mangueira Tipo 1 ou Tipo 2, base de tomada de 
corrente Tipo 2 ou shucko 

▪ Medidor de energia certificado (MID) e 
homologado para gestão dos gastos de 
utilização 

▪ Dispositivo de rearme automático 
▪ Leitor de cartões RFID 
▪ Comunicações Ethernet 

o Informação sobre o estado da carga  
o Geolocalização dos pontos de carga  
o Comunicação com o gestor:  

▪ RS485 
▪ Ethernet 
▪ 3G/GPRS 

o Compatibilidade com sistemas OCPP, ou outros 
o Comunicação com o usuário através de app 
o Recolha de informação para tratamento estatístico 
o Manutenção preventiva da frota 
o Indicadores luminosos com as seguintes funções: 

▪ Estação ocupada 
▪ Veículo ligado 
▪ Em carregamento 
▪ Estado da carga 
▪ Carga Completa 
▪ Erro 

o Existem diferentes opções que se podem incorporar 
nos modelos básicos, comoa medida do consumo da 
carga, comunicação Ethernet e comunicação 
3G/GPRS 

 

 Aplicações: 
o Recarga de veículos 
 

 Características Técnicas: 
o Alimentação: 230 V ac 
o Frequência nominal: 50 Hz 
o Consumo próprio: 6 W (9,5 VA) em espera; 11 W (13 

VA) em carga 
o Tipo de saída: EN 62196-2 Tipo 1 e EN 62196-2 Tipo 2 
o Modo de carga: Modo 3 segundos EN 61851-1 
o Indicador luminoso 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 362 

 

o Modulador de Carga 
o Comunicação WI-FI: 802.11 b/g/n 
o Comunicação RS485 
o Protocolos de Comunicações: MQTT, OCPP 1.5 SOAP 
o Controlo de programação horária 
o Sensor táctil de ativação/desativação 
o Tipo de Conexão 
o Número de bases de tomada de corrente: 1 
o Proteções elétricas integradas 
o Leitor RFID 
o Medida do consumo elétrico de carga 
o Comunicação Ethernet 
o Material da estrutura (box): PC (RAL7035) 
o Fecho da estrutura (box): Chave 
o Classe de Proteção: Classe II 
o Grau de Proteção:  IP54 segundo EN 60529 
o Grau de proteção mecânica: IK08 segundo EN 62262 
o Grau de proteção do conector do cabo de conexão 

(mangueira): IP44 segundo EN 60529 
o Montagem: Superfície de parede   
o Conexão: Terminal de parafuso no trilho DIN 
o Tamanho do terminal para o cabo: 10 mm2; 16 mm2 
o Binário máximo de aperto dos parafusos: 1,2 a 2,4 Nm; 

2 a 4 Nm 
o Temperatura do funcionamento: -30 ºC a 50 ºC 
o Temperatura de transporte e armazenamento:  -30 ºC 

a 60 ºC 
o Humidade relativa: 95% 
o Peso: 2 kg a 6 kg 
 

 Características da Saída Adicional: 
 

3,7 KW 
16 A  

Cabo de conexão 
(mangueira) 5 m  

Tipo 1 EN 62196-2 (SAE 
J1772) Modo de carga 3 

Base  

Tipo 2 EN 62196-2 Modo de 
carga 3 

Schuko (CEE 7/4 Tipo F) 
Modo de carga 1 e 2 (para 
modelo carregador 16 A) 

7,4 KW 
32 A 

Cabo de conexão 
(mangueira) 5 m  

Tipo 1 EN 62196-2 (SAE 
J1772) Modo de carga 3 

Base  
Tipo 2 EN 62196-2 Modo de 
carga 3 

 

 
 Preços (s/ iva) 

 

Lote Designação Preço 
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6.1 Adaptação a Quadro Parcial existente 1.100€ 

6.2 Ativação RFID 46€ 

6.3 Carregador Monofásico 1,4-7,7kW 6-32A Portátil SAE J1772 1.000€ 

6.4 Carregador Monofásico 3,7 KW/ 16A c/ Base Tipo 2 1.260€ 

6.5 Carregador Monofásico 3,7 KW/ 16A c/ Mangueira Tipo 1, ≤5 m 1.173€ 

6.6 Carregador Monofásico 3,7 KW/ 16A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 1.212€ 

6.7 Carregador Monofásico 7,4 KW/ 32A c/ Base Tipo 2 1.325€ 

6.8 Carregador Monofásico 7,4 KW/ 32A c/ Mangueira Tipo 1, ≤5 m 1.347€ 

6.9 Carregador Monofásico 7,4 KW/ 32A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 1.299€ 

6.10 Carregador Trifásico 11 kW / 3 x16A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 1.520€ 

6.11 Carregador Trifásico 11 KW/ 3 x16A c/ Base Tipo 2 1.433€ 

6.12 Carregador Trifásico 22 kW 3x32A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 1.694€ 

6.13 Carregador Trifásico 22 kW/ 3x32A c/ Base Tipo 2 1.520€ 

6.14 Cartões RFID, Lote Mínimo de 5 Unidades 17€ 

6.15 Comunicação Ethernet 55€ 

6.16 Contador Monofásico C/ Certificação MID 240€ 

6.17 Contador Trifásico C/ Certificação MID 250€ 

6.18 Dispositivo de Rearme 16A, Monofásico 3,7kW 16A 98€ 

6.19 Dispositivo de Rearme 32A, Monofásico 7,4kW 32A 146€ 

6.20 
Instalação de equipamento, incluindo cabo de alimentação, L ≤ 
50m 

1.895€ 

6.21 Pedestal de Suporte p/ parques de estacionamento 805,2€ 

6.22 Proteção 16A (*a,b,c,e) para carregador Monofásico 3,7kW 16A 2.200€ 

6.23 Proteção 16A (*a,b,c,e) para carregador Trifásico 11kW 16A 360€ 

6.24 
Proteção 16A completa (*a,b,c,d) para carregador Monofásico 
3,7kW 16A 

986€ 

6.25 
Proteção 16A completa (*a,b,c,d) para carregador Trifásico 
11kW 3 x16A 

1.564€ 

6.26 Proteção 32A (*a,b,c,e) para carregador Monofásico 7,4 kW 32A 412€ 

6.27 Proteção 32A (*a,b,c,e) para carregador Trifásico 11kW 32A 247€ 

6.28 
Proteção 32A completa (*a,b,c,d) para carregador Monofásico 
7,4kW 32A 

999€ 

6.29 
Proteção 32A completa (*a,b,c,d) para carregador Trifásico 22 
kW 3x32A 

1.607€ 

6.30 
Proteção contra Sobretensão Transitória C/ Interruptor 
Diferencial, Monofásica 3,7kW 16A, e 7,4kW 32A  (*c,d) 

1.350€ 

6.31 
Proteção contra Sobretensão Transitória C/ Interruptor 
Diferencial, Trifásica 11kW 16A, e 22kW 32A  (*c,d) 

2.300€ 

6.32 Quadro Parcial, carregador elétrico 2.300€ 

6.33 
Saída Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 16A para 
carregador Monofásico 3,7kW 16A 

85€ 

6.34 
Saída Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 16A para 
carregador Trifásico 3,7kW 16A 

85€ 

6.35 
Saída Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para 
carregador Monofásico 7,4kW 32A 

150€ 

6.36 
Saída Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para 
carregador Trifásico 7,4kW 32A 

150€ 
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6.37 Saída Adicional C/ Base Tipo 2, Monofásico 3,7kW 16A 412€ 

6.38 Saída Adicional C/ Base Tipo 2, Monofásico 7,4kW 32A 429€ 

6.39 Saída Adicional C/ Base Tipo 2, Trifásico 11kW 16A 412€ 

6.40 Saída Adicional C/ Base Tipo 2, Trifásico 22kW 32A 464€ 

6.41 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 1, ≤ 5 m para carregador 
Monofásico 3,7kW 16A 

412€ 

6.42 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 1,≤ 5 m para carregador 
Monofásico 7,4kW 32A 

478€ 

6.43 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 1,≤ 5 m para carregador 
Trifásico 3,7kW 16A 

412€ 

6.44 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 1,≤ 5 m para carregador 
Trifásico 7,4kW 32A 

478€ 

6.45 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 2 , ≤ 5 m para carregador 
Monofásico 3,7kW 16A 

412€ 

6.46 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 2,≤ 5 m para carregador 
Monofásico 7,4kW 32A 

430€ 

6.47 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 2,≤ 5 m para carregador 
Trifásico 11kW 3x16A 

412€ 

6.48 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 2,≤ 5 m para carregador 
Trifásico 22kW 3x32A 

543€ 

 
 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Descrição: 
o Modelos básicos desde 2,3 kW até 22 kW de potência, 

de acordo com as necessidades de energia 
o Geolocalização de pontos de carga 
o Sistemas pré-pago, mediante App para smartphone ou 

cartões 
o Comunicação com o gestor por: 

▪ RS485 
▪ Ethernet 
▪ 3G/GPRS 

o Compatibilidade com integradores de sistemas e 
sistemas OCPP 

o Comunicação com o usuário por SMS ou App 
o Recolha de informações para fins estatísticos, 

manutenção e/ou preventivo 
o Indicadores luminosos: 

▪ Estação ocupada ou reservada 
▪ Veículo conectado 
▪ Carga 
▪ Estado de carga 
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▪ Carga concluída 
▪ Erro 

o Caixa fechada por chave 
o O modelo básico pode ser “customizado” adicionando 

os seguintes acessórios: 
▪ Comunicação Ethernet 
▪ Comunicação 3G 
▪ Contador monofásico certificado MID 
▪ Carões RFID 
▪ Base metálica 
 

 Características: 
 

Carregado
r  

Abastecim
ento  

Potência 
Tipo de 

Conexão  

Mod
o de 
Carg

a 

1F 3,7 kW 
16A Base 
T2 

Monofásico 
230 V ac 50 

Hz 

3,7 kW 16 
A 

Tipo 2 de 
acordo 
com EN 
62196-2 

Modo 
3 de 
acord

o 
com 
EN 

6185
1-1 

1F 7,4 kW 
32A Base 
T2 

7,4 kW 32 
A 

3F 11 kW 
3x16A Base 
T2 

Trifásico 
3x230V/400 
V ac 50 Hz 

11 kW 16 
A 

3F 22 kW 
3x32A Base 
T2 

22 kW 32 
A 

3F 43 kW 
3x63A Base 
T2 

43 kW 63 
A 

 

 App e plataforma digital: 
o Gestão de utilizadores 
o Gestão de pontos de carga geolocalizados 
o Procura de pontos de carregamento próximos 
o Reserva de ponto de carregamento 
o Pagamento do carregamento através de plataforma 

tipo Paypal ou equivalente 
o Faturação e relatório por utilizadores, comunidades e 

localidades 
o Distribuição de custos em pontos de carga partilhados 
o Comunicação ao utilizador dos eventos de carga 

 
 Preços (s/ iva) 

 

Lote Designação Preço 

7.1  Adaptação a Quadro Parcial existente 890€ 

7.2 Ativação RFID 75€ 
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7.3 Carregador Monofásico 3,7 KW/ 16A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 1900€ 

7.4 Carregador Monofásico 7,4 KW/ 32A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 1800€ 

7.5 Carregador Trifásico 11 kW / 3 x16A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 2050€ 

7.6 Carregador Trifásico 22 kW 3 x 32A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 2300€ 

7.7 Carregador Trifásico 43 kW 3 x 63A c/ Mangueira Tipo 2, ≤5 m 3700€ 

7.8 Cartões RFID, Lote Mínimo de 5 Unidades 17€ 

7.9 Comunicação Ethernet 55€ 

7.10 Contador Monofásico C/ Certificação MID 240€ 

7.11 Contador Trifásico C/ Certificação MID 250€ 

7.12 Dispositivo de Rearme 16A, Monofásico 3,7kW 16A 150€ 

7.13 Dispositivo de Rearme 32A, Monofásico 7,4kW 32A 180€ 

7.14 
Instalação de equipamento, incluindo cabo de alimentação, L ≤ 
50m 1895€ 

7.16 Proteção 16A (*a,b,c,e) para carregador Monofásico 3,7kW 16A 2200€ 

7.18 
Proteção 16A completa (*a,b,c,d) para carregador Monofásico 
3,7kW 16A 998,752€ 

7.19 
Proteção 16A completa (*a,b,c,d) para carregador Trifásico 11 
kW 3 x16A 1694€ 

7.20 Proteção 32A (*a,b,c,e) para carregador Monofásico 7,4kW 32A 412,528€ 

7.22 
Proteção 32A completa (*a,b,c,d) para carregador Monofásico 
7,4kW 32A 999€ 

7.23 
Proteção 32A completa (*a,b,c,d) para carregador Trifásico 22 
kW 3x32A 1716€ 

7.25 
Proteção contra Sobretensão Transitória C/ Interruptor 
Diferencial, Monofásica 3,7kW 16A, e 7,4kW 32A (*c,d) 782€ 

7.26 
Proteção contra Sobretensão Transitória C/ Interruptor 
Diferencial, Trifásica 11kW 16A, e 22kW 32A (*c,d) 1215€ 

7.27 Quadro Parcial p/ carregador elétrico 2300€ 

7.28 
Saída Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para 
carregador Monofásico 3,7kW 16A 105€ 

7.29 
Saída Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para 
carregador Monofásico 7,4kW 32A 130€ 

7.30 
Saída Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para 
carregador Trifásico 3,7kW 16A 105€ 

7.31 
Saída Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para 
carregador Trifásico 7,4kW 32A 130€ 

7.32 Saída Adicional C/ Base Tipo 2, Monofásico 3,7kW 16A 500€ 

7.33 Saída Adicional C/ Base Tipo 2, Monofásico 7,4kW 32A 543€ 

7.34 Saída Adicional C/ Base Tipo 2, Trifásico 11kW 16A 478€ 

7.35 Saída Adicional C/ Base Tipo 2, Trifásico 22kW 32A 543€ 

7.36 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 1, ≤ 5 m para carregador 
Monofásico 3,7kW 16A 550€ 

7.37 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 1, ≤ 5 m para carregador 
Monofásico 7,4kW 32A 600€ 

7.38 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 1, ≤ 5 m para carregador 
Trifásico 3,7kW 16A 575€ 

7.39 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 1, ≤ 5 m para carregador 
Trifásico 7,4kW 32A 650€ 
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7.40 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 2, ≤ 5 m para carregador 
Monofásico 3,7kW 16A 550€ 

7.41 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 2, ≤ 5 m para carregador 
Monofásico 7,4kW 32A 650€ 

7.42 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 2, ≤ 5 m para carregador 
Trifásico 11kW 3x16A 550€ 

7.43 
Saída Adicional C/ Mangueira Tipo 2, ≤ 5 m para carregador 
Trifásico 22kW 3x32A 750€ 

 
 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Combustível para Utilizações Especiais: 
 

Lote 
Combustíve

l 
Tipo Unidade 

Descont
o  

1.1 - A 

Gasóleo                                             
(Granel) 

Simples €/L 
                     
0,177 
€  

1.1 - B 
Aditiva
do 

€/L 
                     
0,215 
€  

1.2 - A 

Gasóleo                                 
(Cartão) 

Simples €/L 
                     
0,177 
€  

1.2 - B 
Aditiva
do 

€/L 
                     
0,215 
€  

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Gasóleo e Gasolina em Cartão Eletrónico: 
 
 

Lote 
Combustíve

l 
Tipo 

Unidad
e 

Descont
o  

2.1 - A 

Gasóleo 

Simples €/L 
                   

0,105 
€  

2.1 - B Aditivado €/L 
                   

0,105 
€  

2.2 - A 

Gasolina 

Simples 95 
Octanas 

€/L 
                   

0,105 
€  

2.2 - B 
Simples 98 
Octanas 

€/L 
                   

0,105 
€  
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2.2 - C 
Aditivada 
95 
Octanas 

€/L 
                   

0,105 
€  

2.2 - D 
Aditivada 
98 
Octanas 

€/L 
                   

0,105 
€  

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 GPL em Cartão Eletrónico: 
 
 

Lote 
Combustíve

l 
Tipo 

Unidad
e 

Descont
o  

2.3 
Gás de 

Petróleo 
Liquefeito 

Simples €/L 
                   

0,109
8 €  

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 Combustível de origem fóssil, para uso Rodoviário, fornecido 
a Granel: 

 
 

Lote 
Combustí

vel 
Tipo Unidade Desconto  

3.1 - 
A 

Gasóleo 

Simples €/L 
          0,177 
€  

3.1 - 
B 

Aditivad
o 

€/L 
          0,215 
€  

3.2 - 
A 

Gasolina 

Simples 
95 
Octanas 

€/L 
          0,177 
€  

3.2 - 
B 

Simples 
98 
Octanas 

€/L 
          0,195 
€  

3.2 - 
C 

Aditivad
a 95 
Octanas 

€/L 
          0,240 
€  

3.2 - 
D 

Aditivad
a 98 
Octanas 

€/L 
          0,280 
€  
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 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 Especiais Fuel Cells (Pilhas de Combustível, H2): 
 

Lote Combustível 
Unidad

e 
Desconto  

4.1 
Fuel Cells (Pilhas de 

Combustível, H2) 
€/kg 0,02 € 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 0,02 desconto 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Caraterísticas: 
o Monda Térmica: Gotículas de Água em ebulição 
o Temperatura e pressão constante 
o 1 Posto de aplicação 
o Reservatório de 300 L com sistema de filtração para 

uso de águas recuperadas 
o Aquecimento de água inteligente Start &Stop, o mais 

eficiente e ecológico da classe 
o Chassis com calhas integradas e capot de proteção 
o Equipamento entregue no destino 
o Garantia de 2 anos 
o Com Reboque Elétrico Automotriz 
 

 Baterias e Carregamentos: 
o Carregamento com recurso à corrente elétrica 

“normal” 230V 16A através de cabo fornecido 
o Quadriciclo: Autonomia: > 6 horas / Tempo de 

carregamento: < 7 horas 
o Monda Térmica: Autonomia: > 6 horas / Tempo de 

carregamento: < 7 horas 
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 Preço em Euros s/IVA 24400 
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 Caraterísticas do Quadriciclo 
o Elétrico com baterias de lítio 
o Autonomia esperada: > 6 horas 
o Tempo de carregamento < 6 horas 
o Tipo de Carregamento: externo, com recurso à 

corrente elétrica “normal” 230V 16A, através de cabo 
fornecido 

o Cabine com 2 lugares 
o Central de comandos tátil acessível a partir da cabine 
o Sistema de Geolocalização 

 

 Caraterísticas da Monda Térmica: 
o Dois postos de aplicação 
o Sistema de alta-pressão com temperatura regulável 

para lavagens 
 

 Baterias e Carregamentos: 
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o Carregamento com recurso à corrente elétrica 
“normal” 230V 32A através de cabo fornecido 

o Quadriciclo: Autonomia: > 6 horas / Tempo de 
carregamento: < 7 horas 

o Monda Térmica: Autonomia: > 6 horas / Tempo de 
carregamento: < 7 horas 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 69000 
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 Caraterísticas: 
o Motor elétrico 48V 
o Potência 1500W para aspiração 
o Eixo elétrico de 48V, 1500W para transmissão com 

marcha para a frente e para trás 
o Baterias incluídas 48V, 158 Ah 
o Carregador de baterias inteligente integrado 
o Comando ambidextro 
o Isolamento sonoro 
o Autonomia superior a 7 horas 
o Contentor de resíduos 240L com pegas laterais 

amovível 
o Carroçaria com design em poliéster com abertura 

rápida 
o Na parte inferior da estrutura deve possuir à esquerda 

e à direita patins de apoio à descida de passeios, que 
evitem o seu capotamento. Deve subir facilmente 
lancis com 18 cm e descer lancis até 20 cm 

o Uma roda da frente direcional com pneu anti furo com 
a medida 140x6 e com travão de parque 
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o Duas rodas posteriores com pneu anti furo com a 
seguinte medida: 4.80/4.00-8 

o Velocidade de avanço variável de 0 a 8 km/h em 
movimento para a frente através da inclinação do 
guiador da máquina, e de 0 a 3 km/h em movimento 
para trás 

 

 Painel de instrumentos: 
o Deve localizar-se na parte frontal da máquina 
o Deve incluir botão de emergência, indicador de carga 

da bateria, indicador de descarga da bateria e conta 
horas, selecionador de velocidade 

 

 Sistema de aspiração: 
o Filtro de poeiras de 24m2, de forma cilíndrica, que 

cumpra a norma ISO5011, com uma taxa de filtragem 
superior a 95%, e que retenha poeiras com mais de 0,5 
microns. O filtro deve localizar-se na tampa do 
contentor com acesso pelo exterior para fácil limpeza 

o Tubo aspiração em PVC com diâmetro de 125mm, com 
apoio de braço, equipado com booster (aumento 
momentâneo de potência de aspiração), especial para 
resíduos mais pesados, e roda de apoio 

o Apoio de braço e roda de apoio ajustáveis à altura / 
comodidade do operador 

o Tubo flexível transparente de transporte dos resíduos 
ao contentor com 2,5 metros de comprimento D. 
125mm 

o Grelha anti entupimento para retenção de resíduos 
leves, tais como sacos plásticos e folhas 

o Durante a fase de transporte, o tubo de aspiração 
deve posicionar-se à frente, no centro da máquina e 
em posição vertical 

 

 Dimensões: 
o Largura superior a 700mm e inferior a 800mm 
o Comprimento superior a 1800mm e inferior a 2000mm 
o Altura superior a 1680mm e inferior a 1750mm 

 

 Segurança: 
o Sinalizador luminoso (pirilampo) 
o Braço de comando ambidextro com posição homem 

morto, anti esmagamento 
o Paragem automática em caso de manobra errada por 

parte do operador 
o Botão de paragem rápida 
o No interior do porta-luvas com chave devem existir 

dois interruptores, sendo um para arranque e 
paragem (start/stop) e outro para bloqueio total 

o Alarme de marcha atrás e extintor 
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 Equipamentos: 
o Conta-horas e indicador de nível de carga das baterias 
o Porta – luvas com chave 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 13700 
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 Caraterísticas: 
o Motor elétrico 48V 
o Potência 1500W para aspiração 
o Eixo elétrico de 48V, 1500W para transmissão com 

marcha para a frente e para trás 
o Baterias incluídas 48V, 158 Ah 
o Carregador de baterias inteligente integrado 
o Comando ambidextro 
o Isolamento sonoro 
o Autonomia superior a 7 horas 
o Contentor de resíduos 240L com pegas laterais 

amovível 
o Carroçaria com design em poliéster com abertura 

rápida 
o Na parte inferior da estrutura deve possuir à esquerda 

e à direita patins de apoio à descida de passeios, que 
evitem o seu capotamento. Deve subir facilmente 
lancis com 18 cm e descer lancis até 20 cm 
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o Uma roda da frente direcional com pneu anti furo com 
a medida 140x6 e com travão de parque 

o Duas rodas posteriores com pneu anti furo com a 
seguinte medida: 4.80/4.00-8 

o Velocidade de avanço variável de 0 a 8 km/h em 
movimento para a frente através da inclinação do 
guiador da máquina, e de 0 a 3 km/h em movimento 
para trás 

 

 Painel de instrumentos: 
o Deve localizar-se na parte frontal da máquina 
o Deve incluir botão de emergência, indicador de carga 

da bateria, indicador de descarga da bateria e conta 
horas, selecionador de velocidade 

 

 Sistema de aspiração: 
o Filtro de poeiras de 24m2, de forma cilíndrica, que 

cumpra a norma ISO5011, com uma taxa de filtragem 
superior a 95%, e que retenha poeiras com mais de 0,5 
microns. O filtro deve localizar-se na tampa do 
contentor com acesso pelo exterior para fácil limpeza 

o Tubo aspiração em PVC com diâmetro de 125mm, com 
apoio de braço, equipado com booster (aumento 
momentâneo de potência de aspiração), especial para 
resíduos mais pesados, e roda de apoio 

o Apoio de braço e roda de apoio ajustáveis à altura / 
comodidade do operador 

o Tubo flexível transparente de transporte dos resíduos 
ao contentor com 2,5 metros de comprimento D. 
125mm 

o Grelha anti entupimento para retenção de resíduos 
leves, tais como sacos plásticos e folhas 

o Durante a fase de transporte, o tubo de aspiração 
deve posicionar-se à frente, no centro da máquina e 
em posição vertical 

 

 Dimensões: 
o Largura superior a 700mm e inferior a 800mm 
o Comprimento superior a 1800mm e inferior a 2000mm 
o Altura superior a 1680mm e inferior a 1750mm 

 

 Segurança: 
o Sinalizador luminoso (pirilampo) 
o Braço de comando ambidextro com posição homem 

morto, anti esmagamento 
o Paragem automática em caso de manobra errada por 

parte do operador 
o Botão de paragem rápida 
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o No interior do porta-luvas com chave devem existir 
dois interruptores, sendo um para arranque e 
paragem (start/stop) e outro para bloqueio total 

o Alarme de marcha atrás e extintor 
o Corte de motor da turbina a 80% de descarga das 

baterias 
 

 Equipamentos: 
o Conta-horas e indicador de nível de carga das baterias 
o Porta – luvas com chave 
o Sistema automático de aspergimento dos resíduos no 

contentor 
o Balde para resíduos de maiores dimensões (superior a 

125mm) 
o Luzes vermelhas e brancas estroboscópicas no capot 

superior 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 16600 
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 Caraterísticas das Baterias: 
o Gestão de componentes por BMS 
o Autonomia: ≥ a 4 horas 
o Carregador de baterias 
o Tempo de Carregamento para Carregador de 40Ah: 

Máximo de 4 horas 
o Tempo de Carregamento para Carregador de 80Ah: 

Máximo de 2 horas 
o Gestão de componentes por BMS 

 

 Depósito de água: 
o Capacidade de 400 litros 
o Filtro à entrada 
o Segurança por falta de água 

 

 Bomba de alta pressão: 
o Pressão regulável de 20 a 150 bar 
o Débito: 13 lt/min 
o Enrolador com 30 metros de mangueira de enchimento 
o Lança dupla com regulação da pressão 
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 Painel de comandos: 
o Indicador de nível da bateria 
o Contacto 
o Botão de emergência 

 

 Medidas e peso: 
o 1620 x 1150 x 880 mm 
o 278 kg (depósito vazio) 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 18690 
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 Pack energia: 
o Conjunto de baterias 72 Volt 
o Autonomia: até 7 horas 
o Capacidade da bateria: 29,5 kW 
o Tecnologia de bateria de Lítio 
o Conjunto duplo de baterias (23 células) 
o Dois porta baterias para colocação e retirada em caso 

de manutenção 
o Carregadores monofásico 230V, 18A-25A 
 

 Sistema de varredura: 
o Nível de ruído operação: 74 dba a uma distância de 7 

m 
o Velocidade de 0 a 12 km/h 
o Rotação infinitamente variável: Escovas e Turbina 
o Duas escovas 
o Escovas de deslocamento independente 
o Largura de Limpeza variável: 1300mm - 1900mm 
o Tubo de aspiração: 175mm 
o Aba do aspirador ajustável 

 

 Sistema de supressão de poeiras: 
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o Depósito de água: 121 L 
o Jatos de água: por escova e à entrada do aspirador 
o Enrolador com 30 metros de mangueira de enchimento 
o Sistema de filtragem de poeiras em 3 estágios: 

- Placa ciclónica entrada lateral 
- Filtro de rede em aço inoxidável 
- Dois ciclones no topo do contentor antes da 
saída   do ar 

 

 Contentor de resíduos: 
o Em alumínio com revestimento anti abrasão 
o Capacidade útil: 0,75 m3 
o Altura de descarga: 1400 mm 
o Capacidade de carga: 300 kg 
 

 Sistema de tração/Transporte: 
o Nível de ruído em trânsito: 59 dBA – medido a 7 m 
o Velocidade de 0 a 25 km/h 
o Direção apenas no eixo dianteiro 
o Tração às rodas traseiras com diferencial 

autoblocante 
o Eixo central das rodas dianteiras com suspensão de 

molas e amortecedores 
 

 Características da cabine: 
o Nível de ruído em operação: 76 dBA 
o Localização ergonómica dos comandos (interface 

máquina/operador) 
o Assento ajustável com suspensão e cinto de 

Segurança de 3 pontos 
o Rádio/Leitor de CD com MP3 
o Direção assistida com ajuste da altura do volante e 

buzina montada no volante 
o Operação mediante um interruptor (modo de 

varredura e trânsito) 
o Total visibilidade através do vidro frontal e portas 

laterais 
o Ventilação total (abertura no tejadilho) 

 

 Medidas: 
o Comprimento não superior 3,4 metros 
o Largura não superior a 1,30 metros 
o Altura não superior a 2 metros 
o Distância entre eixos não superior a 1,5 metros 
o Pneus 155/70 R12c 4.5 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 112400 
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 Pack energia: 
o Conjunto de baterias 72 Volt 
o Autonomia: Até 11 horas 
o Capacidade da bateria: 59 kW 
o Tecnologia de bateria de Lítio 
o Conjunto duplo de baterias (23 células) 
o Dois porta baterias para colocação e retirada em caso 

de manutenção 
o Carregadores monofásico 230V, 18A-25A para carga 

em 7 horas 
 

 Sistema de varredura: 
o Nível de ruído operação: 74 dba a uma distância de 7 

m 
o Velocidade de 0 a 12 km/h 
o Rotação infinitamente variável: Escovas e Turbina 
o Duas escovas 
o Escovas de deslocamento independente 
o Largura de Limpeza variável: 1300mm - 1900mm 
o Tubo de aspiração: 175mm 
o Aba do aspirador ajustável 
o Operação mediante um só interruptor 
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 Sistema de supressão de poeiras: 
o Depósito de água: 121 L 
o Jatos de água: por escova e à entrada do aspirador 
o Sistema de filtragem de poeiras em 3 estágios: 

- Placa ciclónica entrada lateral 
- Filtro de rede em aço inoxidável 
- Dois ciclones no topo do contentor antes da 
saída do ar 

 

 Contentor de resíduos: 
o Em alumínio com revestimento anti abrasão 
o Capacidade útil: 0,75 m3 
o Altura de descarga: 1400 mm 
o Capacidade de carga: 300 kg 
 

 Sistema de tração/Transporte: 
o Nível de ruído em trânsito: 59 dBA – medido a 7 m 
o Velocidade de 0 a 25 km/h 
o Direção apenas no eixo dianteiro 
o Tração às rodas traseiras com diferencial 

autoblocante 
o Eixo central das rodas dianteiras com suspensão de 

molas e amortecedores 
 

 Características da cabine: 
o Nível de ruído em operação: 76 dBA 
o Localização ergonómica dos comandos (interface 

máquina/operador) 
o Assento ajustável com suspensão e cinto de 

Segurança de 3 pontos 
o Rádio/Leitor de CD com MP3 
o Direção assistida com ajuste da altura do volante e 

buzina montada no volante 
o Operação mediante um interruptor (modo de 

varredura e trânsito) 
o Total visibilidade através do vidro frontal e portas 

laterais 
o Ventilação total (abertura no tejadilho) 

 

 Medidas: 
o Comprimento não superior 3,4 metros 
o Largura não superior a 1,30 metros 
o Altura não superior a 1,99 metros 
o Distância entre eixos não superior a 1,5 metros 
o Pneus 155/70 R12c 4.5 
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 Preço em Euros s/IVA 154500 
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 Caraterísticas: 

o Capacidade: 5/8 metros cúbicos. 
o Sistema de compactação com mono-palarotativa articulada 

com para de transporte. Taxa de compactação de 3:1. 
o Caixa basculante traseira com possibilidade de descarga 

em viaturas de recolha tradicionais. 
o Dispositivo de retenção do contentor segundo 

necessidade. 
o Adequado para chassis de Peso Bruto entre 5 e 12 T. 
o Opcionais: contentor integrado no elevador de contentores, 

portas laterais e abertura posterior, basculamento por 
cilindro frontal 

o Equipamentos e acessórios customizáveis conforme 
pedido. 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 85000 
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 Especificações: 
 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores 
OSCHER de 800 L, 

de pega. 

Capacida
de 

  

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 7 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento   Hidráulico 

Motor 
Combustí
vel 

Diesel 
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Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmissão 

Caixa de 
velocidad
es 

Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 
Climatiza
ção 

Sim   

 
 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 121680 
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 Especificações: 
 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores 
OSCHER de 800 L, 

de pega. 

Capacida
de 

  

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 8 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento   Hidráulico 

Motor 
Combustí
vel 

Diesel 
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Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI  

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmissão 

Caixa de 
velocidad
es 

Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 
Climatiza
ção 

Sim         

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 122180 
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 Especificações: 
 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores 
OSCHER de 800 L, 

de pega. 

Capacida
de 

  

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 9 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento   Hidráulico 

Motor 
Combustí
vel 

Diesel 
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Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI  

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmissão 

Caixa de 
velocidad
es 

Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 
Climatiza
ção 

Sim           

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 141180 

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 402 

 

 

 

≥ ᶟ   

 CNCM | 42/2021 | 1.5 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores OSCHER 
de 800 L, de pega. 

Capacid
ade 

  

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 10 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento   Hidráulico 

Motor 
Combus
tível 

Diesel 
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Nº 
Cilindro
s 

≥ 6 em linha 

Cilindra
da 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmissão 

Caixa de 
velocida
des 

Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 
Climatiz
ação 

Sim          

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 167180 
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 Especificações: 
 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores 
OSCHER de 800 L, 

de pega. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 12 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento   Hidráulico 

Motor 

Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 
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Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmissão 

Caixa de 
velocidad
es 

Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 
Climatiza
ção 

Sim 

 

 Preço em Euros s/IVA 168180 
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 Caraterísticas: 

o CRV 2000 está disponível com volumes de 8 a 26m3 
o Vem equipada com um elevador solidário capaz de 

despejar contentores de 2 rodas EN 140-1 e de -4 rodas EN 
&40-2 

o Possui braços DIN e equipamento para abertura de tampas 
para operar com contentores de tampa curva com 4 rodas 
EN 8-40-3. 

o Tem painéis laterais lisos e curvos e é completamente 
contruída em aços que garantem a rigidez e resistência as 
elevadas tensões e desgastes decorrentes das operações 
de recolha. 

o O piso da caixa é construído em HARDOX 450 com 6 mm, o 
fundo e as laterais da cuba são construídos em Hardox 450 
com, respetivamente, 8 e 6 mm de espessura. 

o Incluímos, ainda, mais inovações tendentes a tomar mais 
fáceis as operações, manutenção e reparação 

• Betoneiras de comando do elevador e da 
compactação iguais em ambos os lados do portal 
traseiro. 

• Cilindros invertidos para evitar danos nos êmbolos 
durante as operações de recolha. 
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• Substituição das cavilhas do mecanismo de 
compactação sem desmontar a prensa do portal 
traseiro. 

•  Substituição rápida de calços de deslizamento em 
Arnite do mecanismo de compactação e da placa 
ejetora 

o Norma Europeia EN I 50I-I, a CRV2000 está certificada pelo 
Swedish Machinery Testing Institute (SMP). 

 
 

 Especificações: 
Tipo CRV2000 Standart 

Capacidade 8-26m3 

Comprimento da caixa c/ porta (A) * 

Comprimento da caixa * 

Altura acima do chassis (C) * 

Largura da Caixa (D) * 

Cap. Da cuba com flap baixo/cima 1.2/1.7m3 

Taxa de compressão 6:1 para resíduos domésticos 

Bomba hidráulica (tipo) 
Pistões/dupla de palhetas ou de 

caudal variável** 

Caudal (valor indicativo) 110lt/min. a 100rpm 

Pressão sistema hidráulico (máx) 290br 

Sistema elétrico 24V 

Ciclo de compactação 20-28 (dependendo da bomba) 

Elevador de contentores 
Compatível com contentores de 

120 a 1300lt (EN 840-1, EN 840-2, 
EN 840-3) 

 Opcional: DIN EN 12574-1 2500lt 

Ciclo do elevador 10-13sec. (dependendo da bomba) 

Tempo de descarga <2min. 

Nível de ruído 
67dBA na cabina, 75.5dBA junto à 

porta traseira a 850rpm/min.** 

 
(*) Dimensões A, B, C e D da superestrutura são adaptáveis de acordo 
com as especificações pretendidas para a recolha. 
(**) É possível aplicar outros tipos de bombas. 
(***) Os níveis de ruido estão de acordo com os requisitos de certificação 
CE. 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores OSCHER 
de 800 L, de pega. 

Capacid
ade 

- 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 15 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento   Hidráulico 

Motor 
Combus
tível 

GNV 
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Nº 
Cilindro
s 

≥ 6 em linha 

Cilindra
da 

≥ 8.600 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmissão 

Caixa de 
velocida
des 

Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 
Climatiz
ação 

Sim           

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 193500 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores OSCHER 
de 800 L, de pega. 

Capacid
ade 

. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 16 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento   Hidráulico 

Motor 

Combus
tível 

GNV 

Nº 
Cilindro
s 

≥ 6 em linha 
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Cilindra
da 

≥ 8.600 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI  

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmissão 

Caixa de 
velocida
des 

Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 
Climatiz
ação 

sim 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 194500 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 L, 
de pega. 

Capacid
ade 

- 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 20 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento   Hidráulico 
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Motor 

Combust
ível 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 8.600 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI  

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmissão 

Caixa de 
velocida
des 

Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 
Climatiza
ção 

Sim           
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≤   

 CNCM | 42/2021 | 2.3 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 4x2 

Peso Bruto ≤ 10.500 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 6.500 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 160 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos 2 

Nº de Eixos Motriz 1 

Tração Traseira 

Caixa de Carga Volume de Carga ≥ 8 mᶟ 
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Tipo Basculante 

Cabina 

Lotação  ≥ 2 lug. 

Sistema de 
Climatização  Sim 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 82000 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 4x2 

Peso Bruto ≤ 12.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.500 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 190 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos 2 

Nº de Eixos Motriz 1 

Tração Traseira 

Caixa de Carga 
Volume de Carga ≥ 8 mᶟ 

Tipo Basculante 
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Cabina 

Lotação  ≥ 2 lug. 

Sistema de 
Climatização  Sim 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 94000 
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 CNCM | 42/2021 | 2.5 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 4x2 

Peso Bruto ≤ 15.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.500 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 190 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos 2 

Nº de Eixos Motriz 1 

Tração Traseira 

Caixa de Carga 
Volume de Carga ≥ 9 mᶟ 

Tipo Basculante 

Cabina 

Lotação  ≥ 2 lug. 

Sistema de 
Climatização  Sim 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 4x2 

Peso Bruto ≤ 19.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.500 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 190 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos 2 

Nº de Eixos Motriz 1 

Tração Traseira 

Caixa de Carga 
Volume de Carga ≥ 10 mᶟ 

Tipo Basculante 

Cabina Lotação  ≥ 2 lug. 
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Sistema de 
Climatização  Sim 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 122500 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 
6x4 

Peso Bruto ≤ 26.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 9.000 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 205 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos ≥ 2 

Nº de Eixos Motriz 2 

Tração Traseira 
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Cabina 

Lotação  ≥ 2 lug. 

Sistema de 
Climatização  Sim 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 140500 
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≤
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Tipo 8x4 

Peso Bruto ≤ 32.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.000 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 220 kW 

Binário Máximo ≥ 1200 Nm 

Nº de Eixos ≥ 2 

Nº de Eixos Motriz 2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação  ≥ 2 lug. 
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Sistema de 
Climatização  Sim 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 147500 
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 Especificações: 

 

Tipo 
4x2 

Peso Bruto ≤ 10.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 6.500 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 190 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos ≥ 2 

Nº de Eixos Motriz 1 

Tração Traseira 

Cabina Lotação  ≥ 2 lug. 
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Sistema de 
Climatização  Sim 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 73000 
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 Especificações: 

 

Tipo 4x2 

Peso Bruto ≤ 15.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.000 cmᶟ 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 190 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos ≥ 2 

Nº de Eixos Motriz 1 

Tração Traseira 

Cabina 

Lotação  ≥ 2 lug. 

Sistema de 
Climatização  Sim 
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 Especificações: 

 

Tipo 4x2 

Peso Bruto ≤ 19.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 5 em linha 

Cilindrada ≥ 7.000 cm4 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 190 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos ≥ 2 

Nº de Eixos Motriz 1 

Tração Traseira 

Cabina Lotação  ≥ 2 lug. 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
7

.1
4 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 431 

 

Sistema de 
Climatização  Sim 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 112500 
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 Especificações: 

 

Tipo 6x2 

Peso Bruto ≤ 26.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.000 cm2 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 205 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos ≥ 3 

Nº de Eixos Motriz 1 

Tração Traseira 

Cabina Lotação  ≥ 2 lug. 
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Sistema de 
Climatização  Sim 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 117000 
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 Especificações: 

 

Tipo 6x4 

Peso Bruto ≤ 26.000 kg 

Motor 

Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 10.000 cm2 

Norma Euro Euro VI 

Potência Máxima ≥ 205 kW 

Binário Máximo ≥ 1100 Nm 

Nº de Eixos ≥ 4 

Nº de Eixos Motriz 2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação  ≥ 2 lug. 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
7

.1
4 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 435 

 

Sistema de 
Climatização  Sim 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 120500 
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 Dimensões (aprox.): 

o Comprimento com escova standard: 4.300 mm 
o Comprimento com terceira escova: 5.020 mm  
o Largura: 1.150 mm  
o Altura: 1.990 mm  
o Largura de varredura: 2.300 mm  
o Largura de varredura c/ terceira escova: 2.600 mm 
o Circulo de viragem: 6.650 mm 

 
 Depósito de resíduos (Alumínio): 

o Basculamento hidráulico 
o Volume: 2.0 m3 
o Altura de volteio: 1.450 mm 
o Largura de esvaziamento: 990 mm 
o Ângulo de descarga: 50° 
o O depósito tem um sistema integrado de retorno de água 

com filtros especiais 
 

 Pesos: 
o Tara (cheio de combustível, com um condutor e sem 

extras): 2.300 kg 
o Carga útil: 1.700 kg 
o Peso total: 3.500 kg/4.000 kg 
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 Sistema de água: 

o Tanque de água limpa 190 l 
o Tanque de água reciclada em alumínio com permutador de 

calor integrado e alavanca de despejo de água 150 l 
 

 Motor: 
o VW TDI 2.0 - 475NE EURO V Motor Diesel  
o 75 kW / 102 CV 

- Limitado a 62 kW / 84 CV a 2.200 RPM 
 

 Sistema de aspiração: 
o Tanque Sistema de aspiração em toda a largura entre as 

escovas 
o Com sistema antichoque automático e aba para resíduos de 

maior dimensão 
o Turbina de aspiração de alto rendimento 
o Resistente ao desgaste com sistema de autolimpeza e 

abertura adicional 
 

 Rendimento (aprox.): 
o Velocidade de trabalho: 0 - 18 km/h 
o Velocidade de transporte:0 - 40 (45) km/h 
o pode estar regulado a um max. de 0 - 25 km/h 
 

 Propulsão, direção, suspensão e travões: 
o Direção articulada com chassis traseiro para uma maior 

segurança na condução 
o Motor de propulsão hidrostático nas rodas dianteiras com 

sistema de travagem 
o Eixo dianteiro e traseiro com molas 
o Travões hidráulicos com tambor 
o Travão de estacionamento 

 
 Sistema de água: 

o Tanque de água limpa 190 l 
o Tanque de água reciclada em alumínio com permutador de 

calor integrado e alavanca de despejo de água 150 l 
 

 Habitáculo / Cabina: 
o Cumpre com todas as normas de segurança  
o Insonorizada  
o Vista panorâmica desde a cabina 
o Visualização da área de aspiração através do piso da 

cabina 
o Máximo espaço no habitáculo para um maior conforto e 

segurança 
o Aquecimento com sistema de 3 velocidades 
o Circulação de ar com ar exterior filtrado 
o Coluna de direção ajustável 
o Vidros laterais de abrir 
o Assento do condutor com suspensão 
o Limpa para-brisas com 2 velocidades 
o Luzes de trabalho 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 438 

 

o Iluminação interior 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Farolim rotativo rebatível 
o Rádio/MP3 
 

 Controlos: 
o Consola de comandos para uma só mão, no apoio de braço 

central 
o Monitor a cores “Vpad” com dados do motor, dos ajustes e 

outros, incluindo avisadores luminosos e acústicos 
o Avisador de marcha-atrás (pode ser descativado - "Silent-

Night-Switch") 
o Programa "Um toque" - Coloca o equipamento de varredura 

nas posições pré-definidas 
o Controlo individual da pressão ao solo de cada uma das 

escovas 
o Sistema "Tempomat" 

 Sistema de varredura: 
o Escovas cilíndricas - 800 mm (Diâmetro) de aço/nylon 
o Individuais, colocadas à frente da máquina para permitir 

chegar a todos os pontos e com deslocação lateral para 
permitir varrer por debaixo de bancos, etc 

o Braços das escovas com movimentação hidráulica 
independente e proteção antichoque 

o Velocidade ajustável até 125 rpm 
o Aspersão de água nas escovas ajustável na consola de 

comandos 
 

 Opções: 
o Ar condicionado 
o Terceira escova 
o Escova para ervas daninhas 
o Lubrificação centralizada automática 
o Câmara de vídeo traseira 
o Pneus largos 285/50 R15 (245/60 R15) 
o Pistola de lavagem com alta-pressão 
o Mangote de aspiração 
o Kit de ferramentas 
o Pneu suplente 
 

 Cores: 
o A varredora Urban-Sweeper S2 está disponível em Laranja, 

Verde, Branco e Amarelo 
o Como opção existe a possibilidade de definição de cores e 

inscrições personalizadas 
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 Motor: 

o Fabricante Iveco 
o Tipo N45ENT626.00 
o Sistema injecção Common Rail 
o Bomba tipo Bosch 
o Número de cilindros 4 
o Cilindrada cc 4485 
o Diâmetro & curso mm 104 x 132 
o Rácio de compressão 17:01 
o Binário máximo Nm 580 @ 1250-1940 rpm 
o Potência Kw/hp 118/160 @ 2500 rpm 
o Consumo específico g/kWh 205 
o Tipo de combustível Gasóleo standard 
o Alimentação Turbo compressor com intercooler 
o Refrigeração Água 
o Nível de emissões Euro 6 C 
 

 Contentor: 

 CD STH 

Método de 
descarga 

Elevada por 
placa ejetora 

Basculante à 
retaguarda 

Operação Hidráulica Hidráulica 

Volume m3 5.04 5.78 
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Capacidade m3 3.3 4.3 

Capacidade de 
carga kg 

5080 5350 

Material tipo Aço inoxidável 
304 

Aço inoxidável 
304 

Altura de 
descarga mm 

de 860 a 1550 850 

Segurança Reforço do 
contentor e na 
parte inferior 
do mesmo 

 

 
 Turbina: 

o Acionamento Hidráulico 
o Material Aço 
o Diâmetro mm 720 
o Número de pás 10 
o Rotação max. rpm aprox. 3300 
o Capacidade m3/h 14.000 
o Localização Parte superior do contentor 
 

 Direção, transmissão e tração: 
o Direção Hidráulica, assistida às rodas dianteiras. 
o Círculo de viragem entre passeios mm 5070 
o Círculo de viragem entre muros mm 6045 
o Transmissão Hidráulica, continuamente variável 
o Tração hidrostática, motores independentes às rodas 

traseiras 
o Bomba hidráulica e dois motores com redutor planetário ao 

cubo 
 

 Suspensão: 
o Dianteira Suspensão hidropneumática independente 

McPherson 
o Regulação da altura Eletrónica com sensores 
o Traseira Molas de torção independentes 
 

 Sistema de travagem: 
o Sistema Frente De disco ventilados / Traseira Travagem 

hidrostática ao motor e travões de tambor de acionamento 
hidráulico e mecânico 

o Travagem dinâmica (emergência) Travagem hidrostática 
através da transmissão, ao soltar o pé do acelerador. 
Descativação elétrica. 

o Travão de estacionamento/parque às rodas traseiras. 
Acionado por mola e aliviado hidraulicamente. É acionado 
automaticamente quando se desliga a máquina (após 
despressurização do sistema). 

o ABS (opção modelo 560) Sistema Volkel / 4S4M 
 

 Unidade da varredora: 
o Operação Hidráulico com comando por joystick: Movimento 

à esquerda e à direita 
o Diâmetro das escovas (mm) 750 (900 em opção) 
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o Material das escovas (tipo) Aço 
o Velocidade das escovas (rpm) 0-210 (variável) 
o Número de escovas 3 
o Pressão e ângulo das escovas regulável 
o Dimensões do aspirador (mm) 120 x 630 
o Material do aspirador Aço Corten 
o Diâmetro do tubo de aspiração (mm )225 
o Material do tubo de aspiração Aço inoxidável 
 

 Controlo de poeiras / Sistema de água: 
o Operação Elétrico 
o Capacidade do depósito 600lts  
o Caudal e pressão da bomba (max.) 11,5/min a 2 bar 

(indexado à rotação) 
o Tipo de bomba Mecânica de anel, centrífuga 
o Localização dos jatos Escovas, tubo de aspiração, 

aspirador 
o Sistema de desinfeção Bomba de alta pressão 15 lt/min – 

150 bar. 10 metros de mangueira em enrolador automático. 
Pistola 

 Cabina: 
o Tipo: fixa, insonorizada com janelas de abertura parcial 
o Lotação: 2 lugares. Assento do operador com sensor de 

segurança / Cintos de segurança 
o Equipamento Painel de instrumentos de controlo: Painel de 

comandos/interruptores de operação / Corta-corrente / 
Rádio leitor de CD / Aquecimento, ventilação e ar 
condicionado / Extintor 2kg 

 
 Habitáculo / Cabina: 

o Cumpre com todas as normas de segurança  
o Insonorizada  
o Vista panorâmica desde a cabina 
o Visualização da área de aspiração através do piso da 

cabina 
o Máximo espaço no habitáculo para um maior conforto e 

segurança 
o Aquecimento com sistema de 3 velocidades 
o Circulação de ar com ar exterior filtrado 
o Coluna de direção ajustável 
o Vidros laterais de abrir 
o Assento do condutor com suspensão 
o Limpa para-brisas com 2 velocidades 
o Luzes de trabalho 
o Iluminação interior 
o Espelhos retrovisores aquecidos 
o Farolim rotativo rebatível 
o Rádio/MP3 
 

 Controlos: 
o Consola de comandos para uma só mão, no apoio de braço 

central 
o Monitor a cores “Vpad” com dados do motor, dos ajustes e 

outros, incluindo avisadores luminosos e acústicos 
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o Avisador de marcha-atrás (pode ser descativado - "Silent-
Night-Switch") 

o Programa "Um toque" - Coloca o equipamento de varredura 
nas posições pré-definidas 

o Controlo individual da pressão ao solo de cada uma das 
escovas 

o Sistema "Tempomat" 
 Sistema de varredura: 

o Escovas cilíndricas - 800 mm (Diâmetro) de aço/nylon 
o Individuais, colocadas à frente da máquina para permitir 

chegar a todos os pontos e com deslocação lateral para 
permitir varrer por debaixo de bancos, etc. 

o Braços das escovas com movimentação hidráulica 
independente e proteção antichoque 

o Velocidade ajustável até 125 rpm. 
o Aspersão de água nas escovas ajustável na consola de 

comandos 
 

 Opções: 
o Ar condicionado 
o Terceira escova 
o Escova para ervas daninhas 
o Lubrificação centralizada automática 
o Câmara de vídeo traseira 
o Pneus largos 285/50 R15 (245/60 R15) 
o Pistola de lavagem com alta-pressão 
o Mangote de aspiração 
o Kit de ferramentas 
o Pneu suplente 
 

 Cores: 
o A varredora Urban-Sweeper S2 está disponível em Laranja, 

Verde, Branco e Amarelo 
o Como opção existe a possibilidade de definição de cores e 

inscrições personalizadas 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 176894 
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 Caraterísticas: 

o Modelo: TGS 26.460 6x2-4 BL 
o Tipo: pesado 
o Peso bruto: 26.000 kg 
o Motor a gasóleo Euro 6 
o Potência 460 cv/ 338 kw 
o Cilindrada 12400 cc 
o Nº cilindros 6 
o Binário 2300 Nm 

 
 Características interiores: 

o Cabina simples com 3 lugares 
o Banco do condutor pneumático 
o Bancos individuais para 2 passageiros 
o Ar condicionado de série 
o Computador de bordo MAN Tronic 
o Rádio MAN Media Truck 12 V com ecrã a cores 
o Sistema de monitorização com monitor e câmara a cores 

 
 Direção: 

o Assistida 
o Coluna de direção à esquerda. Volante regulável em altura 

e inclinação 
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 Equipamento: 

o Marca: Mueller 
o Modelo: Canalmaster 
o Tipo: Combinado (misto) 
o Capacidade total: até 14.500 lt. 
o Cisterna: em aço para transporte de matérias não 

perigosas 
o Divisão da Cisterna: mediante divisória amovível/expulsora 

com as seguintes 
o repartições ou outras: 

• 4000 l agua / 10500 l lamas 

• 5500 l agua / 9000 l lamas 

• 8500 l agua / 6000 l lamas 
o Descarga da Cisterna: por meio de divisória 

amovível/expulsora 
o Porta de descarga: em aço, de abertura hidráulica sobre 

toda a secção da cisterna, com junta de borracha e fechos 
autoajustáveis; sistema automático anti fecho 

o Racor Aspiração/Descarga: 5” na parte inferior da porta, de 
acionamento pneumático 

o Bandeja em aço inoxidável na parte traseira inferior da 
cisterna para uma descarga adequada da mesma 

o Entrada de Homem: no vértice da cisterna de água limpa 
o Nível cheio cisterna lamas: com rodo e jato de água, 

montado na parte lateral da cisterna 
o Nível cheio cisterna água: situado junto ao sistema de 

enchimento; do tipo tubo com boia 
o Enchimento de água limpa: mangueira com racor tipo 

“Storz”; válvula pneumática de fecho automático ligada ao 
travão de mão/cheio e válvula manual. 

o Cilindro de manutenção eleva a cisterna até 1 metro para 
operações de manutenção 

o Bobine de Aspiração: montada sobre a cisterna com aprox. 
17 mt de mangote de aspiração de Ø 125, solidário com a 
bobine basculante da mangueira de alta pressão e com 
mangote final rígido 

o Braço extensível: de acionamento hidráulico, rotativo 180º, 
30º elevação e telescópico a 1250 mm 

o Bomba de Aspiração/Expulsão: CVS WR 2500 de anel 
líquido 

o Caudal: 2500 m³/h; Depressor com transmissão por veio e 
correia a partir da tomada de forças do chassi; válvula de 4 
vias; refrigeração forçada 

o Bomba de Alta Pressão: URACA P3-45/G 60 
o Rendimentos: 348 l/min – 205 bar; Bomba com transmissão 

por correias a partir da tomada de forças do chassi, 
embraiagem pneumática acionada a partir do quadro de 
comandos central; regulador de pressão com by-pass 
automático. Alarme ótico e acústico por falta de água 

o Bobine mangueira alta pressão: com 160 mt de mangueira 
de 1” Ø, basculante hidraulicamente a 180º montada sobre 
a porta traseira, transmissão hidráulica e movimento 
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giratório livre, com rebobinador automático sincronizado e 
poli direcional 

o Bobine secundária: com 60 mt de mangueira de ½” Ø, 
montada debaixo do chassi, com acionamento manual 

o Sistema hidráulico: com bomba de engrenagens, pressão 
de trabalho de 150 bar 

o Sistema pneumático: ligado ao circuito pneumático do 
veículo, com válvula de segurança e válvulas de comando 

 
 Suspensão: 

o Dianteira Suspensão hidropneumática independente 
McPherson 

o Regulação da altura Eletrónica com sensores 
o Traseira Molas de torção independentes 
 

 Painel de comandos MU-Cockpit Basic (sistema CAN Bus): 
o Com display e botões indicadores das funções escolhidas 
o O painel de controlo e comunicação MU-Cockpit Basic 

inclui todas as funções importantes e demais informação da 
superestrutura numa só consola e apoia o operador 
mediante uma utilização intuitiva. 

o A operação é efetuada através de pictogramas e símbolos 
com botões dispostos lateralmente, que podem ser 
utilizados mesmo com luvas de trabalho. 

o A consola resistente ao choque inclui um écran de 5” a 
cores com 800x480 pixel, luminosidade 650 Cd/m2 com 
controlo automático do brilho, categoria de proteção IP66, 
e temperatura de trabalho entre -40ºC e +70ºC. 
 

 Configuração base START: 
o Écran com informação básica 
o Écran com avisos sobre a superestrutura 
o Écran com indicação das horas de trabalho 
o Ligação de funções específicas da superestrutura 
o Ligação de funções específicas do chassis e 

aconselhamento de rpm do motor 
o Extensão de conselhos e funções com pacotes opcionais 
o Atualização do software através de pen USB 
o Possibilidade de escolha da língua 
o Operação através de botões laterais 
o Guia do utilizador com pictogramas interativos e símbolos 
o Medição da mangueira de alta pressão integrada: controlo 

da distância 
 

 Opções incluídas: 
o SENSOR.A: indicação da bomba de alta pressão com 

regulação 
o SENSOR.B: indicação da pressão de vácuo 
o SENSOR.C: indicação da pressão hidráulica 
o INFO: memória de falhas superestrutura 
 

 Comando remoto: 
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o Por cabo, montado no painel de comandos, com todas as 
funções necessárias para operar a superestrutura e 
ligação ao controlo remoto da bobine principal 

o Comando rádio GF-K2 CAN BUS com joysticks e com as 
seguintes funções: 

• Paragem de emergência desligar 

• Bomba de vácuo ligar-desligar 

• Válvula 4 vias: aspirar-neutro-expulsar 

• Cassete de aspiração: abrir-fechar 

• Cassete de aspiração: enrolar-desenrolar 

• Bomba de alta pressão: ligar-desligar 

• Bobine alta pressão: abrir-fechar 

• Bobine alta pressão: enrolar-desenrolar 

• Rpm bobine alta pressão: +/- 

• Bobine alta pressão: esquerda-direita 

• Rpm motor: +/- 
 

 Outros: 
o Bandejas para mangotes (2): de ambos os lados 
o Armários para acessórios e ferramentas 
o Caixa de desperdício 
o Foco de Trabalho 
o Bobine de cabo para foco de trabalho 
o Torno de bancada 
o Escada em alumínio 
o Lava mãos com depósito de água 

 
 Acessórios incluídos: 

o Jatos de limpeza e desobstrução 
o Mangueira de enchimento Ø 50 x 10 m 
o Guias de mangueira inferior e superior 
o Pistola de alta pressão 

o Suporte para cones de sinalização 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 465900 
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 Caraterísticas: 

o Marca: Scania 
o Modelo: P320 LB4x2HSA 
o Tipo: pesado 
o Peso bruto: 19.000 kg 
o Motor a gasóleo Euro 6 
o Potência 320 cv 
o Cilindrada 9000 cc 
o Nº cilindros 6 

 
 

 Características interiores: 
o Cabina simples com 3 lugares 
o Banco do condutor pneumático 
o Ar condicionado 
o Computador de bordo com rádio e Bluetooth® 
o Sistema de monitorização com monitor e câmara a cores 
 

 Equipamento: 
o Marca: Metcar 
o Modelo: limpa fossas 
o Capacidade total: 9.000 l 
o Cisterna: em aço inoxidável AISI 304 (5 mm de espessura) 
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o Divisão da Cisterna: 

• 2000 lts. água / 7000 l lamas 

• 3500 lts. água / 5500 l lamas 

• 5000 lts. água / 4000 l lamas 
o Descarga da cisterna por basculamento, mediante cilindro 

hidráulico 
o Porta de descarga de abertura total hidráulica 
o Fecho da Porta com fechos hidráulicos 
o Racor de Aspiração/Descarga Ø 100 
o Indicador de nível da cisterna de lamas por boia 
o Bomba de Aspiração/Expulsão 
o Marca CVS, modelo W1600, com caudal de 1.600 m3/h 
o Bomba de Alta Pressão para lavagens 15 l/min, pressão 

máxima de 150 
o Depósito de água em aço inoxidável de 300 litros de 

capacidade 
o Bobine porta mangueira de aspiração em aço inoxidável 

com capacidade para 24 metros de mangueira (8 x 3 
metros) 

o Painel de comandos Armário em aço inoxidável com fecho e 
iluminação com os comandos necessários para operação 
do equipamento 

o Armário para acessórios em aço inoxidável 
o Suporte para cones de sinalização 
o Depósito lava mãos 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 229500 
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 Caraterísticas: 

o Marca: Scania 
o Modelo: P370 LB4x2HSA 
o Tipo: pesado 
o Peso bruto: 19.000 kg 
o Motor a gasóleo Euro 6 
o Potência 370 cv/272 kw 
o Cilindrada 12700 cc 
o Nº cilindros 6 
o Binário 1900 Nm a 1000-1300 rpm 
 

 Caraterísticas interiores: 
o Cabina simples com 3 lugares 
o Banco do condutor pneumático 
o Ar condicionado 
o Computador de bordo com rádio e Bluetooth® 
o Sistema de monitorização com monitor e câmara a cores 

 
 Equipamento: 

o Marca: Mueller 
o Modelo: Canalmaster 
o Tipo: Combinado (misto) 
o Capacidade total: até 9.000 lt. 
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o Cisterna: em aço para transporte de matérias não 
perigosas 

o Divisão da Cisterna: mediante divisória amovível /expulsora 
com as seguintes repartições ou outras: 

• 3200 l agua / 5800 l lamas 

• 4000 l agua / 5000 l lamas  

• 5000 l agua / 4000 l lamas 
o Descarga da Cisterna: por meio de divisória 

amovível/expulsora 
o Porta de descarga: em aço, de abertura hidráulica sobre 

toda a secção da cisterna, com junta de borracha e fechos 
autoajustáveis; 

o Sistema automático anti fecho 
o Racor Aspiração/Descarga: Ø 100 (4”) na parte inferior da 

porta, de acionamento manual 
o Bandeja em aço inoxidável na parte traseira inferior da 

cisterna para uma descarga adequada da mesma 
o Entrada de Homem: no vértice da cisterna de água limpa 
o Nível cheio cisterna lamas: com rodo e jato de água, 

montado na parte lateral da cisterna 
o Nível cheio cisterna água: situado junto ao sistema de 

enchimento; do tipo tubo com boia 
o Enchimento de água limpa: mangueira com racor tipo 

“Storz”; válvula pneumática de fecho automático ligada ao 
travão de mão/cheio e válvula manual 

o Cilindro de manutenção eleva a cisterna até 1 metro para 
operações de manutenção 

o Bobine de Aspiração: montada sobre a cisterna com aprox. 
17 mt de mangote de aspiração de Ø 100, solidário com a 
bobine basculante da mangueira de alta pressão e com 
mangote final rígido 

o Braço extensível: de acionamento hidráulico, rotativo 180º, 
30º elevação e telescópico a 1250 mm 

o Bomba de Aspiração/Expulsão: CVS 1600 de palhetas 
o Caudal: 1600 m³/h; Depressor com transmissão por 

correias a partir da tomada de forças do chassi, 
embraiagem electropneumática acionada a partir do 
quadro de comandos central; válvula de 4 vias; 
refrigeração forçada. 

o Bomba de Alta Pressão: URACA P3-45/60 
o Rendimentos: 348 l/min – 205 bar 
o Bomba com transmissão por correias a partir da tomada de 

forças do chassi, embraiagem pneumática acionada a 
partir do quadro de comandos central; regulador de 
pressão com by-pass automático. Alarme ótico e acústico 
por falta de água 

o Bobine mangueira alta pressão: com 180 mt de mangueira 
de 1” Ø em PVC, basculante hidraulicamente a 180º 
montada sobre a porta traseira, transmissão hidráulica e 
movimento giratório livre, com rebobinador automático 
sincronizado e poli direcional. 

o Bobine secundária: com 60 mt de mangueira de ½” Ø, 
montada debaixo do chassi, com acionamento manual 
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 Painel de comandos MU-Cockpit Basic (sistema CAN Bus): 
o Com display e botões indicadores das funções escolhidas 
o O painel de controlo e comunicação MU-Cockpit Basic 

inclui todas as funções importantes e demais informação da 
superestrutura numa só consola e apoia o operador 
mediante uma utilização intuitiva. 

o A operação é efetuada através de pictogramas e  símbolos 
com botões dispostos lateralmente, que podem ser 
utilizados mesmo com luvas de trabalho. 

o A consola resistente ao choque inclui um écran de 5” a 
cores com 800x480 pixel, luminosidade 650 Cd/m2 com 
controlo automático do brilho, categoria de proteção IP66, 
e temperatura de trabalho entre -40ºC e +70ºC. 
 

 Configuração base START: 
o Écran com informação básica 
o Écran com avisos sobre a superestrutura 
o Écran com indicação das horas de trabalho 
o Ligação de funções específicas da superestrutura 
o Ligação de funções específicas do chassis e 

aconselhamento de rpm do motor 
o Extensão de conselhos e funções com pacotes opcionais 
o Atualização do software através de pen USB 
o Possibilidade de escolha da língua 
o Operação através de botões laterais 
o Guia do utilizador com pictogramas interativos e símbolos 
o Medição da mangueira de alta pressão integrada: controlo 

da distância 
 

 Opções incluídas: 
o SENSOR.A: indicação da bomba de alta pressão com 

regulação 
o SENSOR.B: indicação da pressão de vácuo 
o SENSOR.C: indicação da pressão hidráulica 
o INFO: memória de falhas superestrutura 
 

 Comando remoto: 
o Por cabo, montado no painel de comandos, com todas as 

funções necessárias para operar a superestrutura e 
ligação ao controlo remoto da bobine principal 

o Comando rádio GF-K2 CAN BUS com joysticks e com as 
seguintes funções: 

• Paragem de emergência desligar 

• Bomba de vácuo ligar-desligar 

• Válvula 4 vias: aspirar-neutro-expulsar 

• Cassete de aspiração: abrir-fechar 

• Cassete de aspiração: enrolar-desenrolar 

• Bomba de alta pressão: ligar-desligar 

• Bobine alta pressão: abrir-fechar 

• Bobine alta pressão: enrolar-desenrolar 

• Rpm bobine alta pressão: +/- 

• Bobine alta pressão: esquerda-direita 

• Rpm motor: +/- 
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 Outros: 

o Bandejas para mangotes (2): de ambos os lados 
o Armários para acessórios e ferramentas 
o Caixa de desperdício 
o Foco de Trabalho 
o Bobine de cabo para foco de trabalho 
o Torno de bancada 
o Escada em alumínio 
o Lava mãos com depósito de água 

 
 Acessórios incluídos: 

o Jatos de limpeza e desobstrução 
o Mangueira de enchimento Ø 50 x 10 m 
o Guias de mangueira inferior e superior 
o Pistola de alta pressão 
o Suporte para cones de sinalização 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 395500 
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❖ Lote 6.1: Peneira motorizada para limpeza de praias, Tipo 1 
 
 

 Características: 
o Peneira motorizada METALJONICA ECOBEACH TRACK, motor 

Honda GX270 de 6,3 Kw, gasolina de 1 cilindro da fase V, binário 
19 Nm, cilindrada 270 cc, depósito combustível 5,3 lt, rastos de 
borracha.  

o Caixa de 3 velocidades com inversor rápido e embraiagem 
PowerSafe.  

o Peneira única.  
o Largura de trabalho 0,90 m, profundidade de trabalho 0,10 m, 

capacidade de trabalho 4200 m2/h 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Peneira motorizada para limpeza de praias, Tipo 

1  
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Praias 
o Designação: Peneira motorizada 
o Combustível: Gasolina 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 1 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
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o Potência máxima: ≥ 4 kW 
 
❖ Lote 6.2: Peneira motorizada para limpeza de praias, Tipo 2 
 

 
 Características: 
o Peneira motorizada METALJONICA MAXI ECOBEACH TRACK, 

motor Honda GX390 de 11,5 Kw, gasolina de 1 cilindro da fase 
V, binário 26,4 Nm, cilindrada 389 cc, depósito combustível 6,1 
lt, rastos de borracha.  

o Caixa de 3 velocidades com inversor rápido e embraiagem 
PowerSafe.  

o Peneira dupla.  
o Largura de trabalho 1,50 m, profundidade de trabalho 0,10 m, 

capacidade de trabalho 7000 m2/h 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Peneira motorizada para limpeza de praias, Tipo 

2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Praias 
o Designação: Peneira motorizada 
o Combustível: Gasolina 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 1 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 15 kW 

 
❖ Lote 6.3: Peneira motorizada para limpeza de praias, Tipo 3 

 
 Características: 
o Peneira motorizada METALJONICA EVOLUTION 165 acionada 

por trator com cabina e a/c, motor de 34 Kw, diesel de 4 
cilindros da fase V, binário 150 Nm, cilindrada 2287 cc, depósito 
combustível 60 litros, 4 rodas pneumáticas radiais. Cardan de 
transmissão incluído.  

o Largura de trabalho 1,65 m, profundidade de trabalho 0,15 m, 
capacidade de trabalho 18000 m2/h  
 

 Especificações: 
o Equipamento: Peneira motorizada para limpeza de praias, Tipo 

3 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Praias 
o Designação: Peneira motorizada 
o Combustível: Gasolina 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 1 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 15 kW 

 
 

❖ Lote 6.4: Peneira motorizada para limpeza de praias, Tipo 4 
 

 Características: 
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o Peneira motorizada METALJONICA P165 acionada por trator 
com cabina e a/c + implemento limpa praias, motor de 55 Kw, 
diesel de 4 cilindros da fase V, binário 336 Nm, cilindrada 4087 
cc, depósito combustível 88 litros, 4 rodas pneumáticas radiais. 
Cardan de transmissão incluído.  

o Largura de trabalho 1,65 m, profundidade de trabalho 0,15 m, 
capacidade de trabalho 18500 m2/h 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Peneira motorizada para limpeza de praias, Tipo 

4 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Praias 
o Designação: Peneira motorizada 
o Combustível: Gasolina 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 1 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 15 kW 

 
 
 

 Preços: 
 

Lote Preço 

6.1 14500 

6.2 22500 

6.3 38000 

6.4 45000 

unidade: Euros s/IVA 
 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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❖ Lote 6.5: Peneira, para limpeza de praias, Tipo 1 
 
 

 Características: 
o Peneira limpa praias METALJONICA EVOLUTION 165 HD para 

aplicar em trator de 70 - 80 Hp.  
o Largura de trabalho 1,65 m, profundidade de trabalho 0,15 m, 

capacidade de trabalho 18.000 m2/h  
o Caixa de resíduos de 500 litros. Cardan de transmissão incluído.  
o Descarga à altura de 2,0 m (para dentro de contentor ou 

camião). 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Peneira, para limpeza de praias, Tipo 1 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Praias 
o Designação: Peneira para trator Agrícola 

 
❖ Lote 6.6: Peneira, para limpeza de praias, Tipo 2 

 
 Características: 
o Peneira limpa praias METALJONICA EVOLUTION 205 HD para 

aplicar em trator de 100 - 150 Hp.  
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o Largura de trabalho 2,05 m, profundidade de trabalho 0,20 m, 
capacidade de trabalho 30.000 m2/h.  

o Caixa de resíduos de 1000 litros. Cardan de transmissão 
incluído.  

o Descarga à altura de 2,60 m (para dentro de contentor ou 
camião). 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Peneira, para limpeza de praias, Tipo 2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Praias 
o Designação: Peneira para trator Agrícola 

 
 

 Preços: 
 

Lote Preço 

6.5 24000 

6.6 38000 

unidade: Euros s/IVA 
 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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❖ Lote 6.7: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 1 
 
 

 Características: 
o ROBOCUT RC28, motor de 21 Kw, gasolina de 2 cilindros da 

fase V, binário não publicado @3600 rpm, cilindrada 810 cc, 
depósito combustível 20 lt.  

o Com deck ventral corta-mato de lâminas, de largura trabalho 
1,1 m. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Robot para limpeza de praias, Tipo 1 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas e Terrenos 
o Designação: Robot, com operação remota 
o Combustível: Gasolina 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 20 kW 

 
❖ Lote 6.8: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 2 

 
 Características: 
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o ROBOCUT RC40, motor de 27,5 Kw, diesel de 3 cilindros da fase 
V, binário 105@3000 rpm, cilindrada 1642 cc, depósito 
combustível 21 lt.  

o Rastos de borracha standard (inclinação superável 40%).  
o Com cabeça trituradora ROBO-FLAIL HEAD de facas de 1,30 m. 

 
 Especificações: 
o Equipamento: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas e Terrenos 
o Designação: Robot, com operação remota 
o Combustível: Diesel 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 25 kW 

 
❖ Lote 6.9: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 3 

 
 

 Características: 
o ROBOCUT RC40, motor de 27,5 Kw, diesel de 3 cilindros da fase 

V, binário 105@3000 rpm, cilindrada 1642 cc, depósito 
combustível 21 lt.  

o Rastos de borracha de perfil angular e elevado (inclinação 
superável 55%).  

o Com cabeça trituradora ROBO-MULCHER de martelos rotativos 
de 1,30 m. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 3 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas e Terrenos 
o Designação: Robot, com operação remota 
o Combustível: Diesel 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 30 kW 

 
❖ Lote 6.10: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 4 

 
 Características: 
o ROBOCUT RC56, motor de 42 Kw, diesel de 3 cilindros da fase 

V, binário 185@2800 rpm, cilindrada 1464 cc, depósito 
combustível 38 lt.  

o Rastos de borracha de perfil angular e elevado (inclinação 
superável 55%).  

o Com cabeça trituradora ROBO-MULCHER de martelos rotativos 
de 1,30 m. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 4 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas e Terrenos 
o Designação: Robot, com operação remota 
o Combustível: Diesel 
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o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 35 kW 

 
❖ Lote 6.11: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 5 

 
 Características: 
o ROBOCUT RC56, motor de 42 Kw, diesel de 3 cilindros da fase 

V, binário 185@2800 rpm, cilindrada 1464 cc, depósito 
combustível 38 lt.  

o Rastos de borracha e perfis de aço (inclinação superável 55%).  
o Com cabeça trituradora ROBO-MULCHER de martelos rotativos 

de 1,60 m. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 5 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas e Terrenos 
o Designação: Robot, com operação remota 
o Combustível: Diesel 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 40 kW 

 
❖ Lote 6.12: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 6 

 
 Características: 
o ROBOCUT RC75, motor de 56 Kw, diesel de 4 cilindros da fase 

V, binário 240@2800 rpm, cilindrada 1952 cc, depósito 
combustível 38 lt.  

o Rastos de borracha e perfis de aço (inclinação superável 55%).  
o Com cabeça trituradora ROBO-FOREST de martelos fixos de 

1,90 m.   
 

 Especificações: 
o Equipamento: Robot para limpeza de terrenos florestais, Tipo 6 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas e Terrenos 
o Designação: Robot, com operação remota 
o Combustível: Diesel 
o Tração: Lagartas 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 45 kW 

 
 

 Preços: 
 

Lote Preço 

6.7 38500 

6.8 52000 

6.9 60000 

6.10 78000 

6.11 79000 
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6.12 113000 

unidade: Euros s/IVA 
 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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❖ Lote 6.13: Braço Limpa Bermas, para Trator Agricola, Tipo 1 
 

 Características: 
o Extensão ao solo 4,60m.  
o Cabeça trituradora com transmissão direta com rotor de facas 

de 1 m.  
o Com kit de luzes para circular em via pública, radiador de óleo 

para trabalhos intensivos, tensores de fixação ao 3ºP e cardan 
de transmissão.  

o Montagem num trator de mínimo 1800 kg e 60 Hp a 540 rpm.    
 

 Especificações: 
o Equipamento: Braço Limpa Bermas, para Trator Agricola, Tipo 

1 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas 
o Designação: Braço Limpa Bermas de cumprimento fixo 

 
 

❖ Lote 6.14: Braço Limpa Bermas, para Trator Agricola, Tipo 2 
 

 Características: 
o Extensão ao solo 4,60m.  
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o Cabeça trituradora com transmissão direta com rotor de facas 
de 1 m.  

o Com kit de luzes para circular em via pública, radiador de óleo 
para trabalhos intensivos, tensores de fixação ao 3ºP e cardan 
de transmissão.  

o Montagem num trator de mínimo 1800 kg e 60 Hp a 540 rpm.    
 

 Especificações: 
o Equipamento: Braço Limpa Bermas, para Trator Agrícola, Tipo 

2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas 
o Designação: Braço Limpa Bermas de cumprimento fixo 

 
 

❖ Lote 6.15: Braço Limpa Bermas, para Trator Agricola, Tipo 3 
❖  

 Características: 
o Extensão ao solo 5,50m.  
o Cabeça trituradora com transmissão direta com rotor de facas 

de 1,3 m.  
o Braço Avançado em 2,90 m.  
o Com kit de luzes para circular em via pública, radiador de óleo 

para trabalhos intensivos, tensores de fixação ao 3ºP e cardan 
de transmissão.  

o Montagem num trator de mínimo 3500 kg e 80 Hp a 540 rpm. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Braço Limpa Bermas, para Trator Agrícola, Tipo 

3 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas 
o Designação: Braço Limpa Bermas de cumprimento fixo 

 
 

❖ Lote 6.16: Braço Limpa Bermas, para Trator Agricola, Tipo 4 
 

 Características: 
o Extensão ao solo 6,40m.  
o Cabeça trituradora com transmissão direta com rotor de facas 

de 1,2 m.  
o Braço Telescópico. Sistema vertical flutuante. Comandos 

elétricos proporcionais com joystick.  
o Com kit de luzes para circular em via pública, radiador de óleo 

para trabalhos intensivos, tensores de fixação ao 3ºP e cardan 
de transmissão.  

o Montagem num trator de mínimo 3000 kg e 80 Hp a 540 rpm. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Braço Limpa Bermas, para Trator Agrícola, Tipo 

4 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas 
o Designação: Braço Limpa Bermas de cumprimento variável, 

tipo telescópio 
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❖ Lote 6.17: Braço Limpa Bermas, para Trator Agricola, Tipo 5 
 

 Características: 
o Extensão ao solo 7,45m.  
o Cabeça trituradora com transmissão direta com rotor de facas 

de 1,2 m.  
o Braço Telescópico. Sistema vertical flutuante. Comandos 

elétricos proporcionais com joystick.  
o Com kit de luzes para circular em via pública, radiador de óleo 

para trabalhos intensivos, tensores de fixação ao 3ºP e cardan 
de transmissão.  

o Montagem num trator de mínimo 3500 kg e 80 Hp a 540 rpm. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Braço Limpa Bermas, para Trator Agrícola, Tipo 

5 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos, 

Capinadeira 
o Designação: Braço Limpa Bermas de cumprimento variável, 

tipo telescópio 
 
 

❖ Lote 6.18: Braço Limpa Bermas, para Trator Agricola, Tipo 6 
 

 Características: 
o Extensão ao solo 7,15m.  
o Cabeça trituradora com transmissão direta com rotor de facas 

de 1,3 m.  
o Braço Avançado em 2,9m.  
o Braço Telescópico. Sistema vertical flutuante. Comandos 

elétricos proporcionais com joystick.  
o Com kit de luzes para circular em via pública, radiador de óleo 

para trabalhos intensivos, tensores de fixação ao 3ºP e cardan 
de transmissão.  

o Montagem num trator de mínimo 5000 kg e 120 Hp a 540 rpm. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Braço Limpa Bermas, para Trator Agrícola, Tipo 

6 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos, 

Capinadeira 
o Designação: Braço Limpa Bermas de cumprimento variável, 

tipo telescópio 
 
 

 Preços: 
 

Lote Preço 

6.13 104000 

6.14 13000 

6.15 20000 

6.16 28000 

6.17 30000 

6.18 40000 
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unidade: Euros s/IVA 
 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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❖ Lote 6.19: Cabeça Trituradora para Robot, Tipo 1 
 

 Características:  
o Cabeça trituradora florestal de martelos fixos, de largura 

trabalho 1,25 m para aplicar em ROBO-CUT RC56 ou RC75. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Cabeça Trituradora para Robot, Tipo 1 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos/Matos 
o Designação: Cabeça Trituradora 

 
 

❖ Lote 6.20: Cabeça Trituradora para Robot, Tipo 2 
 

 Características:  
o Cabeça trituradora de facas, de largura trabalho 1,30 m, para 

aplicar em ROBO-CUT RC40, RC56 ou RC75. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Cabeça Trituradora para Robot, Tipo 2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos/Matos 
o Designação: Cabeça Trituradora 
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❖ Lote 6.21: Cabeça Trituradora para Robot, Tipo 3 

 
 Características:  
o Cabeça trituradora florestal de dentes fixos, de largura trabalho 

1,60 m, para aplicar em ROBO-CUT RC56 ou RC75. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Cabeça Trituradora para Robot, Tipo 3 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos/Matos 
o Designação: Cabeça Trituradora 
 
 

❖ Lote 6.22: Cabeça Trituradora para Robot, Tipo 4 
 

 Características:  
o Cabeça trituradora florestal de martelos rotativos, de largura 

trabalho 1,90 m, para aplicar em ROBO-CUT RC75. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Cabeça Trituradora para Robot, Tipo 4 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos/Matos 
o Designação: Cabeça Trituradora 

 
 

 Preços: 
 

Lote Preço 

6.19 13000 

6.20 7500 

6.21 14200 

6.22 13500 

unidade: Euros s/IVA 
 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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❖ Lote 6.23: Capinadeira, Tipo 1 
 

 Características:  
o Largura de trabalho 0,95 m.  
o De 2 lâminas ou 2 correntes.  
o Cardan de transmissão.  
o Para trator de 15 - 25 Hp a 540 rpm.  
o Patins reguláveis.  
o Proteções frontais e traseiras. 

 
 Especificações: 
o Equipamento: Capinadeira, Tipo 1 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos/Matos 
o Designação: Acessórios/Alfaias 
o Preço Unit. Sem IVA: 900,00 €  

 
 

❖ Lote 6.24: Capinadeira, Tipo 2 
  

 Características:  
o Largura de trabalho 1,25 m.  
o De 2 lâminas ou 2 correntes.  
o Cardan de transmissão.  
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o Para trator de 20 - 30 Hp a 540 rpm.  
o Patins reguláveis.  
o Proteções frontais e traseiras. 

 
 Especificações: 
o Equipamento: Capinadeira, Tipo 2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos/Matos 
o Designação: Acessórios/Alfaias 

 
 

❖ Lote 6.25: Capinadeira, Tipo 3 
 

 Características:  
o Largura de trabalho 1,50 m.  
o De 2 lâminas ou 2 correntes.  
o Cardan de transmissão.  
o Para trator de 40 - 70 Hp a 540 rpm.  
o Patins reguláveis.  
o Proteções frontais e traseiras. 

 
 Especificações: 
o Equipamento: Capinadeira, Tipo 3 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Terrenos/Matos 
o Designação: Acessórios/Alfaias 
o Preço Unit. Sem IVA: 1 900,00 €  

 
 
 

 Preços: 
 

Lote Preço 

6.23 900 

6.24 1000 

6.25 1900 

unidade: Euros s/IVA 
 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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❖ Lote 6.26: Trator Agrícola, Tipo 1 

 
 

 Características:   
o Motor de 55,5 Kw, diesel de 4 cilindros da fase V, binário 

336Nm@1400 rpm, cilindrada 4087 cc, depósito combustível 88 
lt. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Trator Agrícola, Tipo 1 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos e 

Terrenos Rurais 
o Designação: Trator Agrícola com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 40 kW 
o Tração: 4x4, Roda 

 
 

❖ Lote 6.27: Trator Agrícola, Tipo 2 
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 Características:   
o Motor de 65,2 Kw, diesel de 4 cilindros da fase V, binário 

375Nm@1500 rpm, cilindrada 4087 cc, depósito combustível 
100 lt. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Trator Agrícola, Tipo 2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos e 

Terrenos Rurais 
o Designação: Trator Agrícola com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
o N.º de Cilindros: ≥ 4 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 51 kW 
o Tração: 4x4, Roda 

 
 

❖ Lote 6.28: Trator Agrícola, Tipo 3 
 

 Características:   
o Motor de 75 Kw, diesel de 4 cilindros da fase V, binário 

406Nm@1600 rpm, cilindrada 3400 cc, depósito combustível 74 
lt. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Trator Agrícola, Tipo 3 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos e 

Terrenos Rurais 
o Designação: Trator Agrícola com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
o N.º de Cilindros: ≥ 4 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 69 kW 
o Tração: 4x4, Roda 

 
 

❖ Lote 6.29: Trator Agrícola, Tipo 4 
 

 Características:   
o Motor de 80 Kw, diesel de 4 cilindros da fase V, binário 

403Nm@1600 rpm, cilindrada 3400 cc, depósito combustível 74 
lt. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Trator Agrícola, Tipo 4 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos e 

Terrenos Rurais 
o Designação: Trator Agrícola com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
o N.º de Cilindros: ≥ 4 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 80 kW 
o Tração: 4x4, Roda 
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 Preços: 

 

Lote Preço 

6.26 31000 

6.27 34000 

6.28 50000 

6.29 52000 

unidade: Euros s/IVA 
 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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 CNCM | 42/2021 | 6.30 a 6.34 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 
❖ Lote 6.30: Máquina Multifunções, Tipo 1 

 
 Características:   
o Motor Kohler de 19,4 Kw, diesel de 4 cilindros da fase V, binário 

93@1700 rpm, cilindrada 1498 cc, depósito combustível 34 lt.  
o Transmissão 4x4 com 4 rodas iguais.  
o Pesos adicionais. Engate rápido aos acessórios. Válvulas para 

braço flutuante.  
o Balde de dentes para inertes 180HD de largura 1,8 m Heavy-

duty e 383 litros.  
o Kit de garfos HD 120 de 1200 mm e capacidade 2000 kg.  
o Braço limpa bermas DZ1 de 3 m com cabeça de facas de 80 cm, 

com.  
o Lâmina para neve de largura 1,80m, e altura 58 cm, inclinação 

30º de ambos os lados. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Máquina Multifunções, Tipo 1 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos, 

Neves, Terrenos e Carregamentos de Inertes 
o Designação: Trator Multifunções com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
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o N.º de Cilindros: ≥ 2 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 20 kW 
o Tração: 4x4, Roda 

 
 

❖ Lote 6.31: Máquina Multifunções, Tipo 2 
 

 Características:   
o Motor Kohler de 42,5 Kw, diesel de 3 cilindros da fase V, binário 

225@1500 rpm, cilindrada 1861 cc, depósito combustível 50 lt.  
o Transmissão 4x4 com 4 rodas iguais.  
o Pesos adicionais. Engate rápido aos acessórios. Válvulas para 

braço flutuante.  
o Balde de dentes para inertes 180HD de largura 1,8 m Heavy-

duty e 383 litros.  
o Kit de garfos HD 120 de 1200 mm e capacidade 2000 kg.  
o Braço limpa bermas DZ2 de 3,35 metros com cabeça de facas 

de 100 cm.  
o Lâmina para neve de largura 1,80m, e altura 58 cm, inclinação 

30º de ambos os lados. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Máquina Multifunções, Tipo 2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos, 

Neves, Terrenos e Carregamentos de Inertes 
o Designação: Trator Multifunções com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
o N.º de Cilindros: ≥ 2 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 40 kW 
o Tração: 4x4, Roda 

 
 

❖ Lote 6.32: Máquina Multifunções, Tipo 3 
 

 Características:   
o Motor Kohler de 55,9 Kw, diesel de 4 cilindros da fase V, 

binário 300@1500 rpm, cilindrada 2482 cc, depósito 
combustível 50 lt.  

o Transmissão 4x4 com 4 rodas iguais.  
o Pesos adicionais. Engate rápido aos acessórios. Válvulas para 

braço flutuante.  
o Balde de dentes para inertes 180HD de largura 1,8 m Heavy-

duty e 383 litros.  
o Kit de garfos HD 120 de 1200 mm e capacidade 2000 kg.  
o Braço limpa bermas DZ2 de 3,35 m com cabeça de facas de 

100 cm.  
o Lâmina para neve de largura 1,80m, e altura 58 cm, inclinação 

30º de ambos os lados. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Máquina Multifunções, Tipo 3 
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o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos, 
Neves, Terrenos e Carregamentos de Inertes 

o Designação: Trator Multifunções com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 70 kW 
o Tração: 4x4, Roda 
 
 

❖ Lote 6.33: Limpa-Bermas, Tipo 1 
 

 Características:   
o Motor de 104 Kw, diesel de 4 cilindros da fase IV, binário 

620@1500 rpm, cilindrada 4500 cc, depósito combustível 250 
lt.  

o Lâmina dozer. Rodado duplo.  
o Giratória em 360º, com braço de alcance 9 m, raio de alcance 

ao solo 2,31 m.  
o Engate rápido aos acessórios. Balde de dentes de largura 0,8 

m e 580 litros.  
o Cabeça trituradora Heavy-Duty de martelos rotativos modelo 

THM, largura de trabalho 1,3 m, capacidade para triturar 
material até 150 mm de diâmetro. 
 

 Especificações: 
o Equipamento: Limpa-Bermas, Tipo 1 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos, 

Neves, Terrenos e Carregamentos de Inertes 
o Designação: Trator Multifunções com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 60 kW 
o Tração: 4x4, Roda 
 
 

❖ Lote 6.34: Limpa-Bermas, Tipo 2 
 

       
 Características:   
o Motor de 104 Kw, diesel de 4 cilindros da fase IV, binário 

620@1500 rpm, cilindrada 4500 cc, depósito combustível 250 
lt.  

o Lâmina dozer. Rodado duplo.  
o Giratória em 360º, com braço de alcance 9 m, raio de alcance 

ao solo 2,31 m.  
o Engate rápido aos acessórios. Balde de dentes de largura 0,8 

m e 580 litros.  
o Cabeça trituradora Heavy-Duty de martelos fixos modelo TBM, 

largura de trabalho 1,25 m, capacidade para triturar material 
até 200 mm de diâmetro. 
 

 Especificações: 
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o Equipamento: Limpa-Bermas, Tipo 2 
o Funções e Uso do Equipamento: Limpeza de Bermas, Matos, 

Neves, Terrenos e Carregamentos de Inertes 
o Designação: Trator Multifunções com Cabina insonorizada 
o Combustível: Diesel 
o N.º de Cilindros: ≥ 3 
o Norma Euro: ≥ Euro 4 
o Potência máxima: ≥ 80 kW 
o Tração: 4x4, Roda 

 
 
 

 Preços: 
 

Lote Preço 

6.30 62000 

6.31 72000 

6.32 80000 

6.33 119000 

6.34 129000 

unidade: Euros s/IVA 
 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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( )  

 CNCM | 42/2021 | AO1 1.1 a 1.9 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AE1- 1.1: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 5 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

 

Superestr
utura 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 L, 
de pega. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 5 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento Hidráulico 
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Chassis Motor Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 143 kW 

Binário 
máximo 

≥ 340 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

Sistema de desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, com 
mangueira de 
comprimento 
mínimo de 10 m, e 
pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 50 L 

 
 

❖ Lote AE1- 1.2: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 7 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superest
rutura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento 
de contentores 
de 770 a 1100 
L, segundo a 

norma DIN 
30700, e 
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contentores 
OSCHER de 

800 L, de 
pega. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 7 mᶟ 

Placa de Descarga 
Por 

Compressão 

Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combust
ível 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.3: Aluguer Viatura de Recolha de RSU, com volume de 

carga ≥ 8 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posiç
ão 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 L, 
de pega. 

Grua 
Placa de 

Compactação 
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Compactação ≥ 8 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combustí
vel 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindros 

≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindrad
a 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potência 
máxima 

≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocidad

es 
2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação 

Sim          
(Opcional) 

 
 
❖ Lote AE1- 1.4: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 9 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posiç
ão 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 L, 
de pega. 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 9 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combust
ível 

≥ 6 em linha 
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Nº 
Cilindros 

≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potência 
máxima 

≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.5: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 10 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestrut
ura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Capacid
ade 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 10 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combust
ível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindros 

≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 
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Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potência 
máxima 

≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.6: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 12 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição 

Basculamento de 
contentores de 770 
a 1100 L, segundo 

a norma DIN 
30700, e 

contentores 
OSCHER de 800 L, 

de pega. 

Capacida
de 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 12 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combus
tível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 
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Potênci
a 

máxima 
≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação Sim          (Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.7: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, , com 

volume de carga ≥ 15 m3, basculamento de contentores traseiro, 

de ciclo Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Capacid
ade 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 15 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combust
ível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindros 

≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindrad
a 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potência 
máxima 

≥ 1100 Nm 
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Binário 
máximo 

Automática 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação 

Sim          
(Opcional) 

 
 
 

❖ Lote AE1- 1.8: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 16 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

 

Superest
rutura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posiçã
o 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores OSCHER 
de 800 L, de pega. 

Capaci
dade 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 16 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de 
Descarga 

Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combus
tível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potênci
a 

máxima 
≥ 1100 Nm 
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Binário 
máximo 

Automática 

Transm
issão 

Caixa 
de 

velocid
ades 

≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação Sim          (Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.9: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 20 m3 basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição 

Basculamento de 
contentores de 770 
a 1100 L, segundo 

a norma DIN 
30700, e 

contentores 
OSCHER de 800 L, 

de pega. 

Capacid
ade 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 20 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combus
tível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potênci
a 

máxima 
≥ 1100 Nm 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 486 

 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação Sim          (Opcional) 

 
 

 Preços: 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

AE1 

1.1 9.421,09 3.166,07 877,60 

1.2 9.988,41 3.368,67 935,95 

1.3 12.822,79 4.335,34 1.206,85 

1.4 13.250,85 4.607,27 1.306,36 

1.5 14.363,88 5.187,04 1.505,63 

1.6 14.378,15 5.038,86 1.435,63 

1.7 15.177,13 5.378,49 1.543,45 

1.8 15.191,39 5.356,48 1.532,58 

1.9 15.305,54 5.499,09 1.591,10 

unidade: Euros s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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( )  

 CNCM | 42/2021 | AO1 1.10 a 1.14 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AO1- 1.10: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 10 m3, 

basculamento de contentores lateral, de ciclo Diesel 

 
 Especificações: 

 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Lateral 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 
1100 a 3200 L. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 10 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
7

.1
4 
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Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combust
ível 

Diesel 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6 em linha 

Cilindra
da 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema 
de 

Climatiz
ação 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1- 1.12: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 15 m3, 

basculamento de contentores lateral, de ciclo Diesel 

 
 Especificações: 

 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Lateral 

Capacidade 

Basculamento 
de 

contentores 
de 1100 a 

3200 L. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 15 mᶟ 

Placa de Descarga 
Por 

Compressão 

Acionamento Hidráulico 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 489 

 

Chassis Motor Combustíve
l 

Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 6.950 cm3 

Norma Euro 
Euro VI 

(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidades 

Automática 

Nº de Eixos ≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema de 
Climatizaçã

o 

Sim          
(Opcional) 

 
❖ Lote AO1- 1.13: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 20 m3, 

basculamento de contentores lateral, de ciclo Diesel 

 
 Especificações: 

 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Lateral 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 
1100 a 3200 L. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 20 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combust
ível 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindra
da 

≥ 6.950 cm3 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 
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Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema 
de 

Climatiz
ação 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1- 1.14: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 25 m3, 

basculamento de contentores lateral, de ciclo Diesel 

 
 Especificações: 

 

Superestru
tura 

Tipo 

Construção 
sobre 

chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Lateral 

Capacidade 

Basculament
o de 

contentores 
de 1100 a 

3200 L. 

Compactação 
Placa de 

Compactaçã
o 

Volume de carga ≥ 25 mᶟ 

Placa de Descarga 
Por 

Compressão 

Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combustível Diesel 

Nº Cilindros ≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 6.950 cm3 

Norma Euro 
Euro VI 

(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidades 

Automática 

Nº de Eixos ≥2 
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Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema de 
Climatização 

Sim          
(Opcional) 

 
 

 Preços: 
 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

 
AO1 

1.10 11.130 5.300 1.780 

1.11 12.435 5.990 1.995 

1.12 13.410 6.440 2.145 

1.13 14.160 6.790 2.265 

1.14 10.550 5.065 1.690 

unidade: Euros s/IVA 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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(
)  

 CNCM | 42/2021 | AO1 1.15 a 1.26 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AO1- 1.15: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 5 m3, 

basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema 

rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Diesel 

 

 Especificações: 
 

Superestrut
ura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento 
de contentores 

de 770 a 1100 L, 
segundo a 
norma DIN 

30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
7
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Compactação 
Sist. Rotativo c/ 

Lavagem de 
contentores 

Volume de carga ≥ 5 mᶟ 

Placa de Descarga   

Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combust
ível 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 200 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
❖ Lote AO1-  1.16: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 7,5 m3, 

basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema 

rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Diesel 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Traseiro 

Capacidade 

Basculamento 
de contentores 
de 770 a 1100 
L, segundo a 
norma DIN 

30700, e 
contentores 
OSCHER de 

800 L, de pega. 
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Compactação 
Sist. Rotativo 

c/ Lavagem de 
contentores 

Volume de carga ≥ 7 mᶟ 

Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combustív
el 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 200 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidade

s 
Automática 

Nº de Eixos ≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema de 
Climatizaçã

o 

Sim          
(Opcional) 

 
❖ Lote AO1-  1.17: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 9 m3, 

basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema 

rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Diesel 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição Traseiro 

Capaci
dade 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Compactação 
Sist. Rotativo c/ 

Lavagem de 
contentores 

Volume de carga ≥ 9 mᶟ 

Placa de Descarga   
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Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 221 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1300 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1-  1.18: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 5 m3, 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Traseiro 

Capacidad
e 

Basculamento 
de contentores 

de 770 a 1100 L, 
segundo a 
norma DIN 

30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 5 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 
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Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combustí
vel 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 221 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1300 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥1 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1-  1.19: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 7 m3, 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Traseiro 

Capacidade 

Basculamento 
de contentores 
de 770 a 1100 
L, segundo a 
norma DIN 

30700, e 
contentores 
OSCHER de 

800 L, de pega. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 7 mᶟ 

Placa de Descarga 
Por 

Compressão 

Acionamento Hidráulico 
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Chassis Motor Combust
ível 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 221 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1300 Nm 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥0 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 

 

❖ Lote AO1-  1.20: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 8 m3, 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestrut
ura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contento
res 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento 
de contentores 

de 770 a 1100 L, 
segundo a 
norma DIN 

30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 8 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento Hidráulico 
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Chassis Motor Combust
ível 

GNV 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6 em linha 

Cilindra
da 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 221 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1300 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥1 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiz
ação 

Sim          
(Opcional) 

 
❖ Lote AO1-  1.21: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 9 m3, 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Traseiro 

Capacidade 

Basculamento 
de contentores 

de 770 a 1100 L, 
segundo a 
norma DIN 

30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Grua Opcional 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 9 mᶟ 

Placa de Descarga 
Por 

Compressão 
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Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combustí
vel 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 221 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1300 Nm 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
❖ Lote AO1-  1.22: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 10 m3, 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Grua Opcional 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 10 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento Hidráulico 
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Chassis Motor Combustí
vel 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 221 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1300 Nm 

Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1-  1.23: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 12 m3, 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestr
utura 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 L, 
de pega. 

Grua Opcional 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 12 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento Hidráulico 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 501 

 

Chassis Motor Combust
ível 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindra
da 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiz
ação 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1-  1.24: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 15 m3, 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contento
res 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Grua Opcional 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 15 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 
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Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combust
ível 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 8.600 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1-  1.25: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 16 m3, 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentore
s 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Grua Opcional 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 16 mᶟ 
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Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combustí
vel 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 8.600 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1-  1.26: Aluguer Operacional de Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 20 m3 

basculamento de contentores traseiro, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Grua Opcional 
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Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 20 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 

Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combustí
vel 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 8.600 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 
 
 

 Preços: 
 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

 
AO1 

1.15 12.250 5.950 1.990 

1.16 13.500 6.495 2.165 

1.17 14.310 6.870 2.290 

1.18 7.200 3.455 1.152 

1.19 7.335 3.525 1.175 

 1.20 7.450 3.575 1.190 

 1.21 8.755 4.200 1.400 
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 1.22 10.940 5.250 1.750 

 1.23 9.165 4.400 1.465 

 1.24 9.790 4.700 1.565 

 1.25 8.850 4.245 1.415 

 1.26 11.130 5.345 1.780 

unidade: Euros s/IVA 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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(
)  

 CNCM | 42/2021 | AO1 1.27 a 1.29 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AO1- 1.27: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 5 m3, 

basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema 

rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Compactação 
Sist. Rotativo c/ 

Lavagem de 
contentores 
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Volume de carga ≥ 5 mᶟ 

Chassis Motor Combus
tível 

GNV 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6 em linha 

Cilindra
da 

≥ 8.600 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥3 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema 
de 

Climatiz
ação 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1 1.28: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 7,5 m3, 

basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema 

rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição Traseiro 

Capacidad
e 

Basculamento 
de contentores 

de 770 a 1100 L, 
segundo a 
norma DIN 

30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Compactação 
Sist. Rotativo c/ 

Lavagem de 
contentores 

Volume de carga ≥ 7,5 mᶟ 
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Chassis Motor Combustí
vel 

GNV 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 7.100 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥4 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AO1 1.29: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 9 m3, 

basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema 

rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Otto 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento 
de contentores 
de 770 a 1100 
L, segundo a 
norma DIN 

30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Compactação 
Sist. Rotativo c/ 

Lavagem de 
contentores 

Volume de carga ≥ 9 mᶟ 

Chassis Motor Combustí
vel 

GNV 
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Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 8.600 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 243 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1700 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥5 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

 Preços: 
 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

 
AO1 

1.27 8.850 4.245 1.415 

1.28 10.550 5.050 1.690 

1.29 12.350 5.950 1.980 

unidade: Euros s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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 CNCM | 42/2021 | AO2 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AO2- 3.1: Aluguer Operacional Varredora para limpeza de 

ruas, compacta, com largura de varredura de cerca 2 m e 2 

escovas 

 

 Especificações: 
 

Superestrut
ura 

Tipo Compacta 

  

Largura 
de 

Trabalho 
≥ 2000 mm 

Nº de 
Escovas 

≥ 2 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor 
Tipo Combustão 

Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 4 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 2.000 cmᶟ 
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Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 48 kW 

Binário 
máximo 

≥ 200 Nm 

Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Cabina 
Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Ar 
Condicionado 

(Opcional) 

Sistema de desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de comprimento 
mínimo de 5 m, 
e pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
❖ Lote AO2- 3.2: Aluguer Operacional Varredora para limpeza de 

ruas, compacta, com largura de varredura de cerca 2 m e 3 

escovas 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo Compacta 

  

Largura 
de 

Trabalho 
≥ 2000 mm 

Nº de 
Escovas 

≥ 3 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor 
Tipo Combustão 

Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 4 em linha 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 512 

 

Cilindrada ≥ 2.000 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 48 kW 

Binário 
máximo 

≥ 200 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Cabina Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema 
de 

Climatizaç
ão 

Ar 
Condicionado 

(Opcional) 

Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de comprimento 
mínimo de 5 m, 
e pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
❖ Lote AO2- 3.7: Aluguer Operacional Varredora para limpeza de 

ruas, construída sobre chassis, com largura de varredura de 

cerca 2 m e reservatório de líquido com 1000L 

 

 Especificações: 
 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

  

Largura 
de 

Trabalho 
≥ 2000 mm 

Capacida
de da 

Tremonh
a 

≥ 5 mᶟ 

Peso 
Vazio 

≤ 6650 kg 

Nº de 
Escovas 

≥ 4 
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Volume do Depósito 
de Líquido 

≥ 1000 L 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor 
Tipo Combustão 

Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Ar Condicionado 
(Opcional) 

Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de comprimento 
mínimo de 5 m, e 
pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
❖ Lote AO2- 3.8: Aluguer Operacional Varredora para limpeza de 

ruas, construída sobre chassis, com largura de varredura de 

cerca 2,3 m e reservatório de líquido com 1000L 

 

 Especificações: 
 

Superestr
utura 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 
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Largura 
de 

Trabalho 
≥ 2300 mm 

Capacid
ade da 

Tremonh
a 

≥ 6 mᶟ 

Peso 
Vazio 

≤ 8500 kg 

Nº de 
Escovas 

≥ 4 

Volume do 
Depósito de 

Líquido 
≥ 1000 L 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor 
Tipo Combustão 

Combust
ível 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindra
da 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmi
ssão 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiz
ação 

Ar Condicionado 
(Opcional) 

Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, com 
mangueira de 
comprimento 
mínimo de 5 m, e 
pistola de pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacid
ade 

≥ 30 L 
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❖ Lote AO2- 3.9: Aluguer Operacional Varredora para limpeza de 

ruas, construída sobre chassis, com largura de varredura de 

cerca 2,35 m e reservatório de líquido com 1000L 

 

 Especificações: 
 

    
Superestrut
ura 

Tipo 

Constru
ção 

sobre 
chassis 
cabine 

  

Largura 
de 

Trabalho 

≥ 2350 
mm 

Capacida
de da 

Tremonh
a 

≥ 7 mᶟ 

Peso 
Vazio 

≤ 4300 
kg 

Nº de 
Escovas 

≥ 4 

Volume do Depósito 
de Líquido 

≥ 1000 L 

Acionamento 
Hidrostá

tico 

Chassis Motor 
Tipo 

Combust
ão 

Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em 
linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 
cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 
Nm 

Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 

Automát
ica 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Ar 
Condicio

nado 
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(Opcion
al) 

Sistema de desinfeção 

Tipo 

Pressuri
zado, 
com 
manguei
ra de 
comprim
ento 
mínimo 
de 5 m, e 
pistola 
de 
pressão, 
acomod
ado em 
enrolado
r 
automáti
co 
apropria
do. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
 

 Preços: 
 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

AO2 

3.1 4.378,43 2.101,99 700,66 

3.2 4.378,43 2.101,75 700,76 

3.7 4.673,25 2.243,16 747,72 

 3.8 4.757,73 2.283,83 761,47 

 3.9 4.904,88 2.354,34 784,78 

unidade: Euros s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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 CNCM | 42/2021 | AO5 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AO5 - 6.1: Aluguer Operacional Máquina de limpeza de praias 

Kassbohrer, BeachTech Sweepy (modelo mecânico) 

 
 Chassis: 

o Tratamento: galvanização a quente 
o Pintura em tinta acrílica de dois componentes 
 

 Motor: 
o Marca e modelo Robin (Subaru) EX27 
o Combustível gasolina 
o Potência 9,0 hp 
o Cilindrada 265 cm3 
o Nº cilindros 1 
o Arrefecimento Ar 
o Diâmetro x curso 75 x 60 mm 
 

 Tração, Transmissão e Direção: 
o Tracção infinitamente ajustável 
o Transmissão Mecânica 
o Direção mecânica por travão às rodas 
 

 Dados Técnicos: 
o Comprimento 2.650 mm  
o Largura 1.195 mm  
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o Largura de trabalho 1.050 mm  
o Velocidade máx. de trabalho 6,5 Km/h 
o Capacidade do contentor 44 lts. 
o Capacidade de trabalho 4.200 m2/h 
 

 Características Particulares: 
o Dois crivos vibratórios colocados lado a lado, minimizando 

o efeito vibratório na estrutura 
o A Sweepy recolhe vidro, latas, pequenos pedaços de 

madeira e resíduos com a dimensão de uma ponta de 
cigarro  

o A profundidade de trabalho pode ser ajustada de 0 a 12 cm, 
conforme o estado da areia cones de sinalização 

 
❖ Lote AO5 - 6.2: Aluguer Operacional Máquina de limpeza de praias 

Kassbohrer, BeachTech Sweepy Hydro 

 
 

 Chassis: 
o Tratamento: galvanização a quente 
o Pintura em tinta acrílica de dois componentes 
 

 Motor: 
o Marca e modelo Robin (Subaru) EX27 
o Combustível gasolina 
o Potência 9,0 hp 
o Cilindrada 265 cm3 
o Nº cilindros 1 
o Arrefecimento Ar 
o Diâmetro x curso 75 x 60 mm 
 

 Tração, Transmissão e Direção: 
o Tração infinitamente ajustável 
o Transmissão hidrostática 
o Direção hidráulica 
 

 Dados Técnicos: 
o Comprimento 2.650 mm  
o Largura 1.195 mm  
o Largura de trabalho 1.050 mm  
o Velocidade máx. de trabalho 12Km/h 
o Capacidade do contentor 44 lts. 
o Capacidade de trabalho 4.200 m2/h 
 

 Características Particulares: 
o Dois crivos vibratórios colocados lado a lado, minimizando 

o efeito vibratório na estrutura 
o A Sweepy Hydro recolhe vidro, latas, pequenos pedaços de 

madeira e resíduos com a dimensão de uma ponta de 
cigarro 

o A profundidade de trabalho pode ser ajustada de 0 a 12 cm, 
conforme o estado da areia 

A Sweepy Hydro permite fazer uma rotação de 360º no mesmo lugar, o 
que facilita a operação em locais estreitos 
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 Preços: 

 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

AO5 6.1 500 350 129 

 6.2 1100 650 210 

unidade: Euros s/IVA 
 

 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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 CNCM | 42/2021 | AE1 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AE1- 1.1: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 5 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

 

Superestr
utura 

Tipo 
Construção sobre 

chassis cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição Traseiro 

Capacida
de 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 L, 
de pega. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 5 mᶟ 

Placa de Descarga Por Compressão 
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Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 143 kW 

Binário 
máximo 

≥ 340 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

Sistema de desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, com 
mangueira de 
comprimento 
mínimo de 10 m, e 
pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 50 L 

 
 

❖ Lote AE1- 1.2: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 7 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superest
rutura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição Traseiro 

Capacid
ade 

Basculamento 
de contentores 
de 770 a 1100 
L, segundo a 

norma DIN 
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30700, e 
contentores 
OSCHER de 

800 L, de 
pega. 

Compactação 
Placa de 

Compactação 

Volume de carga ≥ 7 mᶟ 

Placa de Descarga 
Por 

Compressão 

Acionamento Hidráulico 

Chassis Motor Combust
ível 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocida

des 
Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.3: Aluguer Viatura de Recolha de RSU, com volume de 

carga ≥ 8 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posiç
ão 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 L, 
de pega. 
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Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 8 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combustí
vel 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindros 

≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindrad
a 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potência 
máxima 

≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocidad

es 
2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação 

Sim          
(Opcional) 

 
 
❖ Lote AE1- 1.4: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 9 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema de 
elevação de 
contentores 

Posiç
ão 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 L, 
de pega. 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 9 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 
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Chassis Motor Combust
ível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindros 

≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potência 
máxima 

≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.5: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 10 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestrut
ura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Capacid
ade 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 10 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combust
ível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindros 

≥ 6.950 cmᶟ 
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Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potência 
máxima 

≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação 

Sim          
(Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.6: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 12 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posição 

Basculamento de 
contentores de 770 
a 1100 L, segundo 

a norma DIN 
30700, e 

contentores 
OSCHER de 800 L, 

de pega. 

Capacida
de 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 12 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combus
tível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 
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Norma 
Euro 

≥ 190 kW 

Potênci
a 

máxima 
≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação Sim          (Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.7: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, , com 

volume de carga ≥ 15 m3, basculamento de contentores traseiro, 

de ciclo Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição 

Basculamento de 
contentores de 
770 a 1100 L, 

segundo a norma 
DIN 30700, e 
contentores 

OSCHER de 800 
L, de pega. 

Capacid
ade 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 15 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combust
ível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindros 

≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindrad
a 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 
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Potência 
máxima 

≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmiss
ão 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação 

Sim          
(Opcional) 

 
 
 

❖ Lote AE1- 1.8: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 16 m3, basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

 

Superest
rutura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevaçã
o de 

content
ores 

Posiçã
o 

Basculamento de 
contentores de 770 a 

1100 L, segundo a 
norma DIN 30700, e 

contentores OSCHER 
de 800 L, de pega. 

Capaci
dade 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 16 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de 
Descarga 

Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combus
tível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 
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Potênci
a 

máxima 
≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transm
issão 

Caixa 
de 

velocid
ades 

≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação Sim          (Opcional) 

 
 

❖ Lote AE1- 1.9: Aluguer de Viatura de Recolha de RSU, com volume 

de carga ≥ 20 m3 basculamento de contentores traseiro, de ciclo 

Diesel, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo Traseiro 

Sistema 
de 

elevação 
de 

contentor
es 

Posição 

Basculamento de 
contentores de 770 
a 1100 L, segundo 

a norma DIN 
30700, e 

contentores 
OSCHER de 800 L, 

de pega. 

Capacid
ade 

Opcional 

Grua 
Placa de 

Compactação 

Compactação ≥ 20 mᶟ 

Volume de carga Por Compressão 

Placa de Descarga Hidráulico 

Acionamento Diesel 

Chassis Motor Combus
tível 

≥ 6 em linha 

Nº 
Cilindro

s 
≥ 6.950 cmᶟ 

Cilindra
da 

Euro VI (mínimo) 

Norma 
Euro 

≥ 190 kW 
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Potênci
a 

máxima 
≥ 1100 Nm 

Binário 
máximo 

Automática 

Transmis
são 

Caixa de 
velocida

des 
≥2 

Nº de 
Eixos 

Traseira 

Tração ≥ 3 lug. 

Cabina 
Lotação Sim          (Opcional) 

 
 

 Preços: 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

AE1 

1.1 9.421,09 3.166,07 877,60 

1.2 9.988,41 3.368,67 935,95 

1.3 12.822,79 4.335,34 1.206,85 

1.4 13.250,85 4.607,27 1.306,36 

1.5 14.363,88 5.187,04 1.505,63 

1.6 14.378,15 5.038,86 1.435,63 

1.7 15.177,13 5.378,49 1.543,45 

1.8 15.191,39 5.356,48 1.532,58 

1.9 15.305,54 5.499,09 1.591,10 

unidade: Euros s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AE2- 3.1: Aluguer de Varredora para limpeza de ruas, 

compacta, com largura de varredura de cerca 2 m e 2 escovas, 

com equipa 

 
 Especificações: 

 

Superestr
utura 

Tipo Compacta 

  

Largura 
de 

Trabalho 
≥ 2000 mm 

Nº de 
Escovas 

≥ 2 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor Tipo Combustão 

Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 4 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 2.000 cmᶟ 
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Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 48 kW 

Binário 
máximo 

≥ 200 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Cabina Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Ar Condicionado 
(Opcional) 

Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de comprimento 
mínimo de 5 m, e 
pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
 

❖ Lote AE2- 3.2: Aluguer de Varredora para limpeza de ruas, 

compacta, com largura de varredura de cerca 2 m e 3 escovas, 

com equipa 

 
 Especificações: 

 

Superestr
utura 

Tipo Compacta 

  

Largura 
de 

Trabalho 
≥ 2000 mm 

Nº de 
Escovas 

≥ 3 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor 
Tipo Combustão 

Combustí
vel 

Diesel 
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Nº 
Cilindros 

≥ 4 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 2.000 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 48 kW 

Binário 
máximo 

≥ 200 Nm 

Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

2 

Cabina Lotação ≥ 2 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Ar Condicionado 
(Opcional) 

Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de comprimento 
mínimo de 5 m, e 
pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
 

❖ Lote AE2- 3.7: Aluguer de Varredora para limpeza de ruas, 

construída sobre chassis, com largura de varredura de cerca 2 m 

e reservatório de líquido com 1000L, com equipa 

 
 Especificações: 

Superestrut
ura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

  

Largura 
de 

Trabalho 
≥ 2000 mm 

Capacida
de da 

Tremonh
a 

≥ 5 mᶟ 
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Peso 
Vazio 

≤ 6650 kg 

Nº de 
Escovas 

≥ 4 

Volume do Depósito 
de Líquido 

≥ 1000 L 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor 
Tipo Combustão 

Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Ar 
Condicionado 

(Opcional) 

Sistema de desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de comprimento 
mínimo de 5 m, 
e pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
 

❖ Lote AE2- 3.8: Aluguer de Varredora para limpeza de ruas, 

construída sobre chassis, com largura de varredura de cerca 2,3 

m e reservatório de líquido com 1000L, com equipa 
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 Especificações: 

Superestr
utura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

  

Largura de 
Trabalho 

≥ 2300 mm 

Capacidad
e da 

Tremonha 
≥ 6 mᶟ 

Peso Vazio ≤ 8500 kg 

Nº de 
Escovas 

≥ 4 

Volume do Depósito de 
Líquido 

≥ 1000 L 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor 
Tipo Combustão 

Combustív
el 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmis
são 

Caixa de 
velocidade

s 
Automática 

Nº de Eixos ≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema de 
Climatizaçã

o 

Ar 
Condicionado 

(Opcional) 

Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de 
comprimento 
mínimo de 5 m, 
e pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacidad
e 

≥ 30 L 
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❖ Lote AE2- 3.9: Aluguer de Varredora para limpeza de ruas, 

construída sobre chassis, com largura de varredura de cerca 2,35 

m e reservatório de líquido com 1000L, com equipa 

 
 Especificações: 

Superest
rutura 

Tipo 

Construção 
sobre 

chassis 
cabine 

  

Largura 
de 

Trabalho 
≥ 2350 mm 

Capacida
de da 

Tremonh
a 

≥ 7 mᶟ 

Peso 
Vazio 

≤ 4300 kg 

Nº de 
Escovas 

≥ 4 

Volume do Depósito 
de Líquido 

≥ 1000 L 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor Tipo Combustão 

Combustí
vel 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrad
a 

≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI 
(mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 

Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatiza
ção 

Ar 
Condicionad
o (Opcional) 
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Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizad
o, com 
mangueira 
de 
compriment
o mínimo de 
5 m, e 
pistola de 
pressão, 
acomodado 
em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
 
 

 Preços: 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

AE2 

3.1 8.861,39 3.324,31 960,26 

3.2 8.861,39 3.356,04 975,90 

3.7 13.167,26 4.971,43 1.442,24 

3.8 13.246,45 5.016,77 1.458,82 

3.9 13.323,58 5.068,37 1.478,09 

unidade: Euros s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AE3 - 3.14 e 3.15: Viatura Desobturador de Colectores 

 
 Especificações: 

 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor Tipo Combustão 

Combustív
el 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 
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Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatizaç
ão 

Ar Condicionado 
(Opcional) 

Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de comprimento 
mínimo de 5 m, e 
pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacidad
e 

≥ 30 L 

 
 

 Preços: 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

AE3 
3.14 11500 4000 1000 

3.2 32000 13000 4000 

unidade: Euros s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

❖ Lote AE3- 3.16 e 3.17: Viatura Limpa Fossas 

 
 Especificações: 

 

Superestru
tura 

Tipo 
Construção 

sobre chassis 
cabine 

Acionamento Hidrostático 

Chassis Motor Tipo Combustão 

Combustív
el 

Diesel 

Nº 
Cilindros 

≥ 6 em linha 

Cilindrada ≥ 6.950 cmᶟ 

Norma 
Euro 

Euro VI (mínimo) 

Potência 
máxima 

≥ 190 kW 

Binário 
máximo 

≥ 1100 Nm 
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Transmi
ssão 

Caixa de 
velocidad

es 
Automática 

Nº de 
Eixos 

≥2 

Tração Traseira 

Cabina Lotação ≥ 3 lug. 

Sistema 
de 

Climatizaç
ão 

Ar Condicionado 
(Opcional) 

Sistema de 
desinfeção 

Tipo 

Pressurizado, 
com mangueira 
de comprimento 
mínimo de 5 m, e 
pistola de 
pressão, 
acomodado em 
enrolador 
automático 
apropriado. 

Capacida
de 

≥ 30 L 

 
 

 Preços: 

Lote Lote 
Preço 
Mensal 

Preço 
Semanal  

Preço 
Diário 

AE3 
3.16 20000 8000 2200 

3.17 25000 10000 3000 

unidade: Euros s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 São produzidos por coextrusão, utilizando formulações de 

PEBD (polietileno de baixa densidade) 100% virgem, que lhes 
permite apresentarem-se com diferentes densidades em 3 
camadas distintas 

 

 Apresentam faces de cores distintas: cinzentos na sua 
superfície exterior e pretos na superfície interior 
 

 Possuem dupla soldadura no fundo 
 

 Possuem fole 
 

 Dimensões e características mecânicas: 
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 Preço em Euros s/IVA 1,55 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Peso e medidas: 
o Dimensões totais: 1316 x 1371 x 779 mm 
o Capacidade geométrica: 770 Lts 
o Peso em vazio: 41 Kgs 
o Peso máximo em carga: 360 Kg 
o Espessura: Corpo 5,6 mm / Fundo 6,1 mm / Tampa 5,4 

mm 
 

 Características construtivas: 
o Norma de fabrico EN 840 e RAL GZ 951/1 
o Materiais utilizados: Fabricado em polietileno de alta 

densidade, não tóxico, com proteção UV 
o Método de fabrico: Injeção 
o Método de controlo de qualidade: ISO 9001 e ISO 

14001 
o Modo de colocação do identificador eletrónico: 

Alojamento do identificador eletrónico no casulo 
situado no pente frontal 

o Sistema de deposição de materiais: Abertura da tampa 
superior 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

1
9

.1
0

.2
4 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 544 

 

o Sistema de movimentação: Pega traseira e lateral 
o Sistema de elevação: Oschner (com chapa de reforço 

interior, fixação através de parafuso/porca) 
o Sistema de descarga: Abertura total, manual ou 

mecânico (pente frontal para recolha por camião 
conforme EN 840-1) 

o Sistema de fecho: Fixação do corpo à tampa através 
de pivots em plástico, sendo a abertura e o fecho da 
tampa livre 

 

 Material: 
o Polietileno injetado de alta densidade (HPDE) colorido 

e com proteção UV (estabilização contra a 
degradação) 

 

 Rodas: 
o Duas rodas de 200 mm de diâmetro, com eixo metálico 

 

 Fixação-Corpo/ Tampa: 
o Dois pivots em plástico 

 

 Operação: 
o DIN / OSCHNER 

 

 Outros: 
o Tampa com pegas integradas: Pegas de fácil acesso 

para uma melhor utilização do usuário 
o Pega traseira: Ergonómica para um melhor 

manuseamento do contentor 
o Pivot: Robusto e de fácil aplicação 
o Insonorização da tampa: Sistema de insonorização de 

ruído na tampa 
o Pente Frontal: Robusto e reforçado  
o Casulo para a tag: Casulo próprio para aplicação da 

tag, nervurado de modo a assegurar a fixação da 
mesma 

o Corpo do contentor: Projetado tendo em vista a 
estabilidade, robustez e segurança 

o Rodas: Rodas robustas e silenciosas de borracha 
maciça e aço com tratamento anticorrosivo (2 tem 
travão) 

o PEDAL: Pedal em aço com proteção anticorrosiva e 
roletes de deslizamento da tampa 

o ASAS OSCHNER E DIN: Sistema de elevação 
o MARCAÇÃO DO CONTENTOR: Como definido na 

norma, indicando a capacidade e respetivo peso 
máximo em carga 

o TAMPA ABERTA: Tampa silenciosa e de fácil manuseio 
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o INTERIOR E ABA DO CONTENTOR: Faces interiores 
lisas, para fácil despejo e limpeza. Aba superior 
dimensionada para evitar a entrada de água 

o EMPILHÁVEIS: Permitindo a poupança de espaço de 
armazenamento e transporte 

o MARCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO: CE, EN 840, RAL-GZ 
951/1, AFPS GS 

o MARCAÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA: De 
acordo com a Diretiva 2000/14/EG 

 

 Personalização: 
o Termo impressão: O contentor permite marcação 

personalizada 
o Numeração: Gravação ou aplicação de chapa metálica 

com numeração 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 147,69 
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 Peso e medidas: 
o Dimensões totais: 1098 x 596 x 878 mm 
o Capacidade geométrica: 360 Lts 
o Peso em vazio: 19,9 Kgs 
o Peso máximo em carga: 160 Kg 
o Espessura: 5 mm 
o Altura do segmento desgaste (fundo): 15 mm 

 

 Características construtivas: 
o Norma de fabrico EN 840 e RAL GZ 951/1 
o Materiais utilizados: fabricado em polietileno de alta 

densidade, não tóxico, com proteção UV 
o Método de fabrico: Injeção 
o Método de controlo de qualidade: ISO 9001 e ISO 

14001 
o Modo de colocação do identificador eletrónico: 

Alojamento do identificador eletrónico no casulo 
situado no pente frontal 

o Sistema de deposição de materiais: Abertura da tampa 
superior 
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o Sistema de movimentação: Pega traseira 
o Sistema de descarga: Abertura total, manual ou 

mecânico (pente frontal para recolha por camião 
conforme EN 840-1) 

o Sistema de fecho: Fixação do corpo à tampa através 
de pivots em plástico, sendo a abertura e o fecho da 
tampa livre 

 

 Material: 
o Polietileno injetado de alta densidade (HPDE) colorido 

e com proteção UV (estabilização contra a 
degradação) 

 

 Rodas: 
o Duas rodas de 200 mm de diâmetro, com eixo metálico 

 

 Fixação-Corpo/ Tampa: 
o Dois pivots em plástico 

 

 Operação: 
o Pente frontal 

 

 Outros: 
o Tampa com pegas integradas: Pegas de fácil acesso 

para uma melhor utilização do usuário 
o Pega traseira: Ergonómica para um melhor 

manuseamento do contentor 
o Pivot: Robusto e de fácil aplicação 
o Insonorização da tampa: Sistema de insonorização de 

ruído na tampa 
o Pente de recolha (rebordo frontal superior): Robusto e 

reforçado de modo a permitir segurança e eficácia nas 
operações de descarga 

o Corpo do contentor: Projetado tendo em vista a 
estabilidade, robustez e segurança 

o Rodas, eixo metálico e apoio para o pé: Rodas 
silenciosas de borracha maciça e eixo metálico com 
proteção anti corrosão. Apoio para o pé para facilitara 
inclinação do contentor mesmo quando cheio 

o Casulo para a tag: Casulo próprio para aplicação da 
tag, nervurado de modo a assegurar a fixação da 
mesma 

o Base de desgaste: Segmento de desgaste reforçado 
pelo interior 

o Marcação do contentor: Como definido na norma, 
indicando a capacidade e respetivo peso máximo em 
carga 

o Tampa aberta: Tampa silenciosa e de fácil manuseio 
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o Interior e aba do contentor: Faces interiores lisas, 
para fácil despejo e limpeza. Aba superior 
dimensionada para evitar a entrada de água 

o Empilháveis: Permitindo a poupança de espaço de 
armazenamento e transporte 

o Marcação e certificação CE, EN 840, RAL-GZ 951/1, 
AFPS GS 

o Marcação do nível de potência sonora: De acordo com 
a Diretiva 2000/14/EG 

 

 Personalização: 
o Termo impressão: O contentor permite marcação 

personalizada 
o Numeração: Gravação ou aplicação de chapa metálica 

com numeração 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 46,7 
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 Peso e medidas: 
o Dimensões totais: 1850 x 1280 x 1140 mm 
o Capacidade geométrica: 2500 Lts 
o Peso em vazio: 156 Kgs 
o Peso máximo em carga: 1156 Kg 

 

 Características técnicas: 
o Materiais utilizados corpo e bocas: Polietileno roto 

moldado de alta densidade (HPDE) estabilizado contra 
raios ultravioletas 

o Materiais do sistema de elevação: Aço S234JR – 
Galvanizado a quente segundo norma NP EN ISSO 
14612002 

o Sistema de elevação: Situado no topo do contentor. O 
sistema de elevação é utilizado para recolha e despejo 
dos contentores (recolha superior e despejo inferior). 
Possibilidade de incorporar: Anel simples, anel duplo e 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

1
9

.1
0

.2
4 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 550 

 

kinshofer. Fecho das portas é automático pelo 
assentamento do contentor no solo 

o Funcionalidade: Recolha seletiva de papel, vidro e 
embalagens, deposição através de orifícios 
específicos para estes tipos de materiais. Existem 
orifícios em duas faces do contentor, protegidos com 
borracha preta 

 

 Opções: 
o Colocação de personalizações, como por exemplo 

autocolantes ou serigrafias 
o Possibilidade de aplicar pilhão LIPO 

 
 
* 

PC1 Azul Uma argola 395.00 + IVA 

PC2 Amarelo Uma argola 395.00 + IVA 

PC3 Verde Uma argola 395.00 + IVA 

PC4 Verde Argola dupla 410.00 + IVA 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 0 
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 Capacidade e dimensões: 
o Capacidade de 240 litros 
o Altura ‐ 1067 mm 
o Largura ‐ 580 mm 
o Profundidade ‐ 735 mm 
o Rodas 200 mm 
o O peso do contentor vazio é de 14 kg 
o Carga nominal é de 96 kg 
 

 Detalhes Técnicos: 
o O Desenvolvimento de uma base esférica para 

contentores de RSU ocorreu tendo em vista a 
possibilidade de utilização de novos materiais 
construtivos mais resistentes e ambientalmente 
compatíveis, de mais fácil moldagem e 
mecanicamente mais durável 

o Os contentores MGBS com a base esférica são 
fabricados de acordo com a norma EN 840 
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o O corpo do contentor dispõe de uma aba que 
acompanhe a tampa, pelo seu interior, para evitar a 
entrada de água 

o A aba superior do contentor possui pelo menos três 
reforços frontais e um a cada canto (esquina) ao corpo 
do contentor 

o O rebordo frontal superior do contentor possui no 
mínimo 15 nervuras, de modo a reforçar a zona de 
elevação 

o O fundo interior do contentor é liso de modo a facilitar 
o despejo por completo e a higienização evitando a 
retenção de resíduos/ lixiviados nos ângulos interiores 
mais pronunciados 

o A tampa é maioritariamente plana e possui o mínimo 
de saliências/nervuras possível, sobretudo no seu 
interior, de modo a facilitar a higienização e evitar a 
acumulação de resíduos/lixiviados, mas sem colocar 
em causa a resistência da mesma 

o A parte frontal da tampa é lisa e preferencialmente 
convexa, assentando na aba que acompanha o 
contentor, de modo a evitar aberturas originadas pela 
força do vento 

o Os eixos de abertura das tampas assim como os seus 
encaixes são resistentes e reforçados na dobradiça de 
forma a evitar fraturas ou danos ocasionais 

o A pega traseira do contentor é dupla ao corpo do 
contentor 

o A operação de substituição das tampas poder ser 
executada sem implicar danos nas mesmas, nem no 
corpo do contentor 

o 2 (duas) rodas 
o Sistema de insonorização da tampa que diminui o 

ruído no movimento do fecho 
o Sistema de rodas desmontáveis com veio maciço 
o Todos os contentores produzidos para recolha de 

resíduos são produzidos tendo em conta que são 
sujeitos aos ensaios adequados e ao mais rigoroso 
processo de certificação Automotive ISO / TS 16949-
2009 e ISO 9001: 2008 

o O efeito de Autolimpeza que a tipologia dos 
contentores MGB permite devido a uma base esférica 
inovadora, também esta configuração otimiza o 
esvaziamento completo dado que o torque dos 
resíduos, quando são vazados, garantem isso 
automaticamente 

o Contentores moldados em polietileno de baixa pressão 
macromolecular de material (HDPE) Eco-friendly, 
reciclável 

o Robustos 
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o Extremamente resistentes ao frio e ao calor 
o Resistentes a produtos químicos 
o Resistentes aos raios UV 
o Certificação / qualidade de produção conforme a 

norma ISO 9001 ou a mais estrita de equipamento 
móvel a norma ISO / TS 16949 -DIN EN 840 - 
qualificação sonora, certificação LWA 89 (MGB120-
KB) / PTN 91 (MGB 240 KB) 

o Fundo copado e, paredes laterais de forma cónica 
afuniladas arredondadas são excecionalmente 
adequadas para as operações de esvaziamento muito 
mais simples e eficaz quer manual ou automática, por 
granel ou com veículos de recolha 

 

 Roda / Eixo: 
o Bom funcionamento das rodas de borracha maciça 
o Eixo da roda extremamente resistente à corrosão e ao 

impacto-potento por ser em aço galvanizado 
endurecido, temperado 

o Opcionalmente, podem ser consideradas rodas 
grandes/anti marcantes particularmente mais amplas 
no caso de aplicações especiais em pisos sensíveis 

 

 Tampas: 
o O nível de ruído máximo para as tampas montadas nos 

contentores de 240L é de 91dbA de acordo com a 
normativa 2000/14/EG 

o A construção da tampa é abobadada para que o 
movimento de fecho crie amortecimento e 
consequentemente a diminuição do ruído 

o O polietileno das tampas dos contentores de 240 é 
diferente do corpo por forma a que as suas 
propriedades mecânicas permitam uma maior flexão 
até 1100MPA conforme ISO 178 (DU Poliet. 
PEHDLITENML71) e no modulo de tração, conforme 
ISO 527 – 1,2 (DU poliet. PE-HDLITENML71) seja até 
1250 MPA, no stress à rutura seja de 25 MPA, 
conforme a mesma norma ISO 1527 – 1,2 

 

 Cores disponíveis: 
o Castanho, cinza, verde e azul, 
o Outras cores disponíveis mediante solicitação 

 

 Teste de queda: 
o O acompanhamento regular é efetuado por institutos 

de testes independentes 
o Todo o processo de fabrico dos contentores é testado 

de acordo com as normas CE pela empresa certificada 
para o efeito TÜV Rheinland 
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 Preço em Euros s/IVA 35 
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 Capacidade e dimensões: 
o Capacidade de 120 litros 
o Altura ‐ 959,5 mm 
o Largura ‐ 480 mm 
o Profundidade ‐ 554 mm 
o Rodas 200 mm 
o O peso do contentor vazio é de 10,5 kg 
o Carga nominal é de 48 kg 
 

 Detalhes Técnicos: 
o O Desenvolvimento de uma base esférica para 

contentores de RSU ocorreu tendo em vista a 
possibilidade de utilização de novos materiais 
construtivos mais resistentes e ambientalmente 
compatíveis, de mais fácil moldagem e 
mecanicamente mais durável 

o Os contentores MGBS com a base esférica são 
fabricados de acordo com a norma EN 840 
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o O corpo do contentor dispõe de uma aba que 
acompanhe a tampa, pelo seu interior, para evitar a 
entrada de água 

o A aba superior do contentor possui pelo menos três 
reforços frontais e um a cada canto (esquina) ao corpo 
do contentor 

o O rebordo frontal superior do contentor possui no 
mínimo 15 nervuras, de modo a reforçar a zona de 
elevação 

o O fundo interior do contentor é liso de modo a facilitar 
o despejo por completo e a higienização evitando a 
retenção de resíduos/ lixiviados nos ângulos interiores 
mais pronunciados 

o A tampa é maioritariamente plana e possui o mínimo 
de saliências/nervuras possível, sobretudo no seu 
interior, de modo a facilitar a higienização e evitar a 
acumulação de resíduos/lixiviados, mas sem colocar 
em causa a resistência da mesma 

o A parte frontal da tampa é lisa e preferencialmente 
convexa, assentando na aba que acompanha o 
contentor, de modo a evitar aberturas originadas pela 
força do vento 

o Os eixos de abertura das tampas assim como os seus 
encaixes são resistentes e reforçados na dobradiça de 
forma a evitar fraturas ou danos ocasionais 

o A pega traseira do contentor é dupla ao corpo do 
contentor 

o A operação de substituição das tampas poder ser 
executada sem implicar danos nas mesmas, nem no 
corpo do contentor 

o 2 (duas) rodas 
o Sistema de insonorização da tampa que diminui o 

ruído no movimento do fecho 
o Sistema de rodas desmontáveis com veio maciço 
o Todos os contentores produzidos para recolha de 

resíduos são produzidos tendo em conta que são 
sujeitos aos ensaios adequados e ao mais rigoroso 
processo de certificação Automotive ISO / TS 16949-
2009 e ISO 9001: 2008 

o O efeito de Autolimpeza que a tipologia dos 
contentores MGB permite devido a uma base esférica 
inovadora, também esta configuração otimiza o 
esvaziamento completo dado que o torque dos 
resíduos, quando são vazados, garantem isso 
automaticamente 

o Contentores moldados em polietileno de baixa pressão 
macromolecular de material (HDPE) Eco-friendly, 
reciclável 

o Robustos 
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o Extremamente resistentes ao frio e ao calor 
o Resistentes a produtos químicos 
o Resistentes aos raios UV 
o Certificação / qualidade de produção conforme a 

norma ISO 9001 ou a mais estrita de equipamento 
móvel a norma ISO / TS 16949 -DIN EN 840 - 
qualificação sonora, certificação LWA 89 (MGB120-
KB) / PTN 91 (MGB 240 KB) 

o Fundo copado e, paredes laterais de forma cónica 
afuniladas arredondadas são excecionalmente 
adequadas para as operações de esvaziamento muito 
mais simples e eficaz quer manual ou automática, por 
granel ou com veículos de recolha 

 

 Roda / Eixo: 
o Bom funcionamento das rodas de borracha maciça 
o Eixo da roda extremamente resistente à corrosão e ao 

impacto-potento por ser em aço galvanizado 
endurecido, temperado 

o Opcionalmente, podem ser consideradas rodas 
grandes/anti marcantes particularmente mais amplas 
no caso de aplicações especiais em pisos sensíveis 

 

 Tampas: 
o O nível de ruído máximo para as tampas montadas nos 

contentores de 120L é de 89dbA de acordo com a 
normativa 2000/14/EG 

o A construção da tampa é abobadada para que o 
movimento de fecho crie amortecimento e 
consequentemente a diminuição do ruído 

o O polietileno das tampas dos contentores de 120L é 
diferente do corpo por forma a que as suas 
propriedades mecânicas permitam uma maior flexão 
até 1100MPA conforme ISO 178 (DU Poliet. 
PEHDLITENML71) e no modulo de tração, conforme 
ISO 527 – 1,2 (DU poliet. PE-HDLITENML71) seja até 
1250 MPA, no stress à rutura seja de 25 MPA, 
conforme a mesma norma ISO 1527 – 1,2 

 

 Cores disponíveis: 
o Castanho, cinza, verde e azul, 
o Outras cores disponíveis mediante solicitação 

 

 Teste de queda: 
o O acompanhamento regular é efetuado por institutos 

de testes independentes 
o Todo o processo de fabrico dos contentores é testado 

de acordo com as normas CE pela empresa certificada 
para o efeito TÜV Rheinland 
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 Preço em Euros s/IVA 29,5 
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 Detalhes Técnicos: 
o A tampa é maioritariamente plana e possui o mínimo 

de saliências/nervuras possível, sobretudo no seu 
interior, de modo a facilitar a higienização e evitar a 
acumulação de resíduos/lixiviados, mas sem colocar 
em causa a resistência da mesma 

o A parte frontal da tampa é lisa e preferencialmente 
convexa, assentando na aba que acompanha o 
contentor, de modo a evitar aberturas originadas pela 
força do vento 

o Os eixos de abertura das tampas assim como os seus 
encaixes são resistentes e reforçados na dobradiça de 
forma a evitar fraturas ou danos ocasionais 

o A operação de substituição das tampas poder ser 
executada sem implicar danos nas mesmas, nem no 
corpo do contentor 

o Sistema de insonorização da tampa que diminui o 
ruído no movimento do fecho 

o Cores: Azul, Amarelo, Verde claro, Verde escuro, 
Cinzento claro, Cinzento antracite e Castanho 
 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 11,5 
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 Caraterísticas: 

o Contentor metálico com sistema de elevação 
o Capacidade ≤ 100 L 
o Forma circular 
o Tipo aço 
o Resistente à corrosão 
o Tratamento galvanizado a quente, zincado ou pintado 
o Resistente ao fogo  
o Peso máximo ≤ 15 kg 
o Pegas ≥ 2 
o Tampa amovível em aço, resistente à corrosão e 

tratamento galvanizado 
o Anel de borracha na base 
o Sistema de elevação frontal 
o Volume 90 L 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 180 
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 Caraterísticas: 

o Contentor metálico com sistema de elevação 
o Capacidade ≤ 150 L 
o Forma circular 
o Tipo aço 
o Resistente à corrosão 
o Tratamento galvanizado a quente, zincado ou pintado 
o Resistente ao fogo  
o Peso máximo ≤ 25 kg 
o Pegas ≥ 2 
o Tampa amovível em aço, resistente à corrosão e 

tratamento galvanizado 
o Anel de borracha na base 
o Sistema de elevação frontal 
o Volume 110 L 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 200 
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 Caraterísticas: 

o Contentor em polietileno com sistema de elevação 
o Capacidade ≤ 50 L 
o Forma circular 
o Tipo polietileno 
o Resistente à corrosão 
o Não é resistente ao fogo  
o Peso máximo ≤ 3 kg 
o Pegas ≥ 2 laterais 
o Tampa amovível em polietileno, resistente à corrosão e com 

abertura superior 
o Dimensões totais 470 x462 x 610 mm 
o Diâmetro de base 400 mm 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 30 
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 Caraterísticas: 

o Contentor em polietileno com sistema de elevação 
o Capacidade ≤ 60 L 
o Forma poligonal 
o Tipo polietileno 
o Resistente à corrosão 
o Não é resistente ao fogo  
o Rodas 2 em borracha maciça, com diâmetro ≥ 200 mm 
o Pegas ≥ 2 laterais 
o Tampa amovível em polietileno, resistente à corrosão e com 

abertura superior  
o Dimensões totais 445 x520 x 935 mm 

 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 50 
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 Caraterísticas: 

o Contentor em polietileno com sistema de elevação 
o Capacidade ≤ 1200 L 
o Forma poligonal 
o Tipo polietileno 
o Resistente à corrosão 
o Não é resistente ao fogo  
o Peso máximo ≤ 65 kg 
o Rodas 5 em borracha maciça, rotativas em 360º, com 

diâmetro ≥ 200 mm e travão em 2 rodas 
o Pegas ≥ 2 laterais 
o Tampa fixa com pinos, redonda, em polietileno, resistente à 

corrosão e com abertura superior  
o Pedal para abertura da tampa 
o Dimensões totais  

 

 

 Preço em Euros s/IVA 215 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Caraterísticas: 

o Contentor Subterrâneo para recolha seletiva 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 5850 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Estrutura 
e 

materiais 

 Estrutura e porta em aço de 2 a 3 mm 
(medidas: altura total 1264 mm, 
profundidade 681 mm, largura 635 mm). 
As medidas solicitadas podem ter uma 
variação de 5% 

Base e pedal de abertura da tampa de 
acesso em aço galvanizado 

Abertura da porta de acesso ao 
contentor com fecho eletrónico RFID 

Painel solar para alimentação da bateria 
com capacidade de 40 W, instalado no 
topo da papeleira, em formato convexo 
para melhor recolha da exposição solar 
e com proteção em policarbonato  

Cinzeiro em aço inox com capacidade 
superior a 1 litro, localizado junto à porta 
de acesso ao contentor, com painel 
exterior à face da porta com 
identificador de cigarro e orifício central 
de 2 cm de diâmetro 
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Capacidade de albergar um contentor 
standard de 120 litros 

 Possibilidade de aplicação ao solo com 
betão armado 

Capacidade de funcionamento do braço 
compactador mesmo que a abertura 
para colocar o lixo esteja a ser utilizada 

Braço compactador com curso de 
atuação de pelo menos 25cm de 
distância ao interior do fundo do 
contentor 

Licença 
de 

Utilizaçã
o do 

Software  

Licença de utilização dos primeiros 5 
anos para um número ilimitado de 
utilizadores, cada um com conta própria 
protegida por palavra passe 

O software terá de funcionar em 
qualquer tipo de equipamento 
(computador, smartphone e tablet, estes 
dois últimos por utilização de aplicação 
dedicada)  

Terá de dispor das seguintes 
informações e funções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
o Número de série; 
o Nome/título da papeleira editável pelo 
utilizador; 
o Notificações automáticas em tempo 
real; 
o Morada; 
o Coordenadas latitude e longitude; 
o Mapa de localização com 
representação em modo mapa e satélite; 
o Bloqueio/desbloqueio remoto da tampa 
de acesso; 
o Informação do nível de enchimento e 
nível da voltagem da bateria ; 
o Dia e hora da última descarga; 
o Dia e hora da última comunicação; 
o Histórico de todos os 
registos/comunicações por papeleira; 
o Criação de ocorrências com 
possibilidade de carregamento de 
fotografias; 
o Visualização gráfica com as seguintes 
representações: número de entrada de 
resíduos, número de compactações; 
o Envio de relatório-resumo via e-mail de 
todos os pontos acima mencionados. 

Outros 

Manual de operação em português 

Módulo GPS e GPRS 
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 Preços: 

 
 

Lot
e 

Opcio
nal 

Descrição 
Preç

o  

5.1 

5.1.1 Aquisição Bigbelly’s HC5 
5.85

0 

5.1.2 

Aluguer Bigbelly’s HC5 36 
meses com transferência de 
propriedade no final do período 
pelo valor de uma mensalidade 
constante 

190 

5.1.3 
Aluguer Bigbelly’s HC5 36 
meses sem transferência de 
propriedade no final do período 

100 

Unidade: euro s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Especificações: 

 

Estrutura 
e 

materiais 

 Estrutura e porta em aço 

Base e pedal de abertura da tampa de 
acesso em aço galvanizado 

Gaveta de deposição de resíduos com 
tampa de acesso e pega em aço 
inoxidável 

Unidade compactador de resíduos 
constituída por prensa elétrica 
automática acionada por bateria sem 
manutenção 12V – 41 Ah  

Abertura da porta de acesso ao 
contentor com fecho eletrónico RFID 

Painel solar para alimentação da bateria 
com capacidade de 30 W, constituído 
por 36 células  em plano totalmente 
horizontal (sem inclinação) e com 
proteção em policarbonato 
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Cinzeiro em aço inox com capacidade 
superior a 1 litro, localizado junto à porta 
de acesso ao contentor, com painel 
exterior à face da porta com 
identificador de cigarro e orifício central  

Capacidade de albergar um contentor 
standard de 120 litros 

 Possibilidade de aplicação ao solo com 
betão armado 

Capacidade de funcionamento do braço 
compactador mesmo que a abertura 
para colocar o lixo esteja a ser utilizada 

Braço compactador com curso de 
atuação de pelo menos 25cm de 
distância ao interior do fundo do 
contentor 

Licença 
de 

Utilizaçã
o do 

Software  

Licença de utilização dos primeiros 24 
meses para um número mínimo de 10 
utilizadores, cada um com conta própria 
protegida por palavra passe 

O software terá de funcionar em 
qualquer tipo de equipamento 
(computador, smartphone e tablet, estes 
dois últimos por utilização de aplicação 
dedicada)  

Terá de dispor das seguintes 
informações e funções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
o Número de série; 
o Nome/título da papeleira editável pelo 
utilizador; 
o Notificações automáticas em tempo 
real; 
o Morada; 
o Coordenadas latitude e longitude; 
o Mapa de localização com 
representação em modo mapa, satélite e 
streetview; 
o Bloqueio/desbloqueio remoto da tampa 
de acesso; 
o Módulo de som, ativação/desativação, 
volume e período de atividade deste; 
o Informação do nível de enchimento e 
nível da bateria; 
o Dia e hora da última descarga; 
o Dia e hora da última comunicação; 
o Histórico de todos os 
registos/comunicações por papeleira; 
o Criação de ocorrências com 
possibilidade de carregamento de 
fotografias; 
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o Visualização gráfica com as seguintes 
representações: número de entrada de 
resíduos, número de compactações, 
capacidade de energia, capacidade 
energia solar e nível de enchimento em 
percentagem e intervalo(s) de tempo 
(data e hora); 
o Envio de relatório-resumo via e-mail de 
todos os pontos acima mencionados. 

Outros 

Manual de operação em português 

Módulo GPS e GPRS 

Sensor de medição da temperatura do 
interior da papeleira 

Instalação de Equipamento e Software e 
formação  

 
 

 Preços: 
 

Lot
e 

Opcio
nal 

Descrição 
Preç

o  

5.2 

5.2.1 Aquisição Wastemaster 
4.99

0 

5.2.2 

Aluguer Wastemaster 36 meses 
com transferência de 
propriedade no final do período 
pelo valor de uma mensalidade 
constante 

100 

5.2.3 
Aluguer Wastemaster 36 meses 
sem transferência de 
propriedade no final do período 

50 

Unidade: euro s/IVA 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Sistema Central  

Processador  
Intel Core i3- 9100 3.6 4C 

65W 

N.º de "cores" por processador  4 

Memória instalada  4GB (1x4GB) DDR4 2666 

Expansibilidade de memória 32 GB DDR4-2666 

Características Físicas  

Tipo de Chassis Small Form Factor  

Volume exterior da caixa 7.6 litros 

Armazenamento  

Capacidade do dispositivo de memória não-

volátil instalado (GB) 
128GB 2280 PCIe TLC SSD 

Sistema Gráfico 

Gráfica integrada Intel UHD 630  
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Saída de vídeo (integrada no chassis) VGA e DisplayPort 

Sistema de Som  

Processador de som Sim 

Altifalantes Sim 

Ligação frontal para auscultadores/microfone Universal Áudio Jack 

Conectividade (integrada no chassis)  

Controlador de rede Ethernet (RJ45) - (Mbps) 10/100/1000 

N.º de portas USB total (2.0 ou superior) 8 

N.º de portas USB (3.1) 4 (sendo 2 frontais) 

Segurança  

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Leitor de impressões digitais Sim 

Ranhura para cabo de segurança Sim 

Parametrização de acesso à BIOS por 

password 
Sim 

Eliminação de dados (ativada a partir da 

BIOS) 

Compatível com as 

diretrizes NIST SP800-

88r1 

Ativação/desativação de portas USB (via 

BIOS) 
Sim 

Certificação, normas e legislação  

TCO TCO Certified Desktops 5 

Assistência técnica  

Serviço de assistência técnica no local (3 

anos) 

36 meses 8x5 next 

business day  

 
 

 Opcionais: 
o Outros 

 

Opcional 1.0- Placa Gráfica Dedicada 

Componente 

Placa gráfica dedicada 
AMD Rdn 2GB R7 430 2DP 

Graphics 

 
Opcional 1.1 – Rede Móvel 

Componente 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 574 

 

Rede Móvel Wi-Fi 
Intel 9560 ac 2x2 nvP +BT 

5 WW 

 
Opcional 1.2 – Drive ótica interna 

Componente 

Drive ótica interna 
9.5 DVDWR 8/6G3SFF 

4G4MT/SFF 

 
Opcional 1.3 – Leitor de Cartões 

Componente 

Leitor Cartões SD 3 Media Card Reader 

 
 
 

o Armazenamento Não-Volátil 
 

Opcional 1.4 – Capacidade do Dispositivo de Memória 500 HDD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-

volátil instalado (GB) 
500GB 7200 3.5 

 
Opcional 1.5 – Capacidade do Dispositivo de Memória 1.000 HDD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-

volátil instalado (GB) 
1TB 7200 SATA-6G 3.5 

 
Opcional 1.6 – Capacidade do Dispositivo de Memória 2.000 HDD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-

volátil instalado (GB) 
2TB 7200 SATA 3.5in 

 
Opcional 1.7– Capacidade do Dispositivo de Memória 256 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-

volátil instalado (GB) 

256GB M.2 2280 PCIe 

NVMe SSD 

 
Opcional 1.8 – Capacidade do Dispositivo de Memória 512 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 

instalado (GB) 

512GB M.2 2280 PCIe 

NVMe SSD 

 
 

o Processador 
 

Opcional 1.9 – Processador Intel Core i5 instalado 

Componentes  

Processador instalado 
Intel Core i5- 9500 3.0 6C 

65W 
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Opcional 1.10– Processador Intel Core i7 instalado 

Componentes  

Processador instalado 
Intel Core i7- 9700 3.0 8C 

65W 

 
o Armazenamento Volátil 

 
Opcional 1.11 – Memória 8 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM 

 
Opcional 1.12 – Memória 16 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada  16GB (1x16GB) DDR4 2666 

 
Opcional 1.13 – Memória 32 GB instalada  

Componentes  

Memória instalada  32GB (2x16GB) DDR4 2666 

 

Opcional 1.14 – Windows 10 Pro 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 

OEM/Licenciamento 
Windows 10 Pro 64 

 

Opcional 1.15 – Windows 10 Home 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 

OEM/Licenciamento 
Windows 10 Home 64 

 

Opcional 1.16 –Windows 10 Pro 64 MSNA STD 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 

OEM/Licenciamento 
Win 10 Pro 64 MSNA STD 

 
 Preços (s/ iva): 

 

 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional* 

Lote 1. 340,90€ 10,50€  

Opcional 1.0.  37,60€ 1,16€ 

Opcional 1.1.   9€ 0,26€ 

Opcional 1.2. 9,61€ 0,30€ 

Opcional 1.3.  3,65€ 0,11€ 

Opcional 1.4.  2,87€ 0,09€ 

Opcional 1.5.  6€ 0,18€ 
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Opcional 1.6.  22€ 0,67€ 

Opcional 1.7.  10€ 0,29€ 

Opcional 1.8.  37€ 1,11€ 

Opcional 1.9.  58,31€ 1,80€ 

Opcional 1.10.  171,69€ 5,29€ 

Opcional 1.11.  15,32€ 0,47€ 

Opcional 1.12.  46,97€ 1,44€ 

Opcional 1.13.  112€ 3,44€ 

Opcional 1.14.  115,27€ 3,55€ 

Opcional 1.15.  70,18€ 2,16€ 

Opcional 1.16.  49,94€ 1,54€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Sistema Central 

Processador  
Intel Core i3- 9100 3.6 4C 

65W 

N.º de "cores" por processador  4 

Memória instalada 
4GB (1x4GB) DDR4 2666 

SODIMM 

Expansibilidade de memória 64 GB DDR4-2666 

Características físicas 

Tipo de Chassis All-in-One 

Ecrã 21,5" 

Ajustável em altura Sim 

Armazenamento 

Capacidade do dispositivo de memória não-

volátil instalado (GB) 
128GB 2280 PCIe TLC SSD 

Sistema Gráfico 
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Gráfica integrada 
Intel UHD 630 ou 

equivalente 

Webcam integrada sistema pop-up integrados 

Sistema de Som 

Processador de som Sim 

Altifalantes Sim 

Ligação lateral para 

auscultadores/microfone 
Universal Áudio Jack 

Conectividade (integrada no chassis) 

Controlador de rede Ethernet (RJ45) - (Mbps) 10/100/1000 

N.º de portas USB total (2.0 ou superior) 5 

N.º de portas USB (Type C) 1 (lateral) 

Segurança 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Ranhura para cabo de segurança Sim 

Parametrização de acesso à BIOS por 

password 
Sim 

Eliminação de dados (ativada a partir da 

BIOS) 

Compatível com as 

diretrizes NIST SP800-88r1 

Ativação/desativação de portas USB (via 

BIOS) 
Sim 

Certificação, normas e legislação 

TCO 
TCO Certified Edge All-in-

One PCs 

Assistência técnica 

Serviço de assistência técnica no local (3 

anos) 
Win 10 Pro 64 MSNA STD 

 
 

 Opcionais: 
o Outros 

 

Opcional 2.1- Rede Móvel 

Componentes 

Rede Móvel Wi-Fi 
Intel 9560 ac 2x2 nvP +BT 

5 WW 
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Opcional 2.2 – Drive Ótica Interna 

Componentes 

Drive ótica interna 
9.5 DVDWR ProOne AIO 

G4 

 
o Armazenamento Não-Volátil 

 
Opcional 2.3 – Capacidade do Dispositivo de Memória 500 HDD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

500GB 7200 2.5 

 
Opcional 2.4 – Capacidade do Dispositivo de Memória 1.000 HDD 

Componentes 

Capacidade do dispositivo de memória não-

volátil instalado (GB) 
1TB 7200 2.5 

 
Opcional 2.5 – Capacidade do Dispositivo de Memória 2.000 HDD 

Componentes 

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

2TB 7200 SATA 3.5in 

 
Opcional 2.6 – Capacidade do Dispositivo de Memória 256 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

256GB M.2 2280 PCIe 
NVMe TLC SSD 

 
Opcional 2.7 – Capacidade do Dispositivo de Memória 512 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

512GB M.2 2280 PCIe 
NVMe TLC SSD 

 
Opcional 2.8 – Capacidade do Dispositivo de Memória 1.000 SDD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

1TB M.2 2280 PCIe 
NVMe TLC SSD 

 
 

o Processador 
 

Opcional 2.9 – Processador Intel Core i5 instalado 

Componentes  

Processador instalado 
Intel Core i5- 9500 3.0 6C 

65W 

 
Opcional 2.10 – Processador Intel Core i7 instalado 

Componentes  

Processador instalado 
Intel Core i7- 9700 3.0 8C 

65W 
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o Armazenamento Volátil 

 
Opcional 2.11 – Memória 8 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada 8GB (1x8GB) DDR4 2666 SODIMM 

 
Opcional 2.12 – Memória 16 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada  
16GB (1x16GB) DDR4 2666 

SODIMM 

 
Opcional 2.13 – Memória 32 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada 
32GB (1x32GB) DDR4 2666 

SODIMM 

 
Opcional 2.14 – Windows 10 Pro 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 

 
Opcional 2.15 – Windows 10 Home 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Home 64 

 

Opcional 2.16 – Windows 10 Pro 64 MSNA STD 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 MSNA STD 

 
 Preços (s/ iva): 

 

 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional* 

Lote 2. 451,51€ 13,91€ 

Opcional 2.1.  4,55€ 0,14€ 

Opcional 2.2. 13,19€ 0,41€ 

Opcional 2.3.  5,65€ 0,17€ 

Opcional 2.4.  16,€ 0,49€ 

Opcional 2.5.  29€ 0,88€ 

Opcional 2.6.  11€ 0,32€ 

Opcional 2.7.  37€ 1,11€ 

Opcional 2.8.  85€ 2,58€ 

Opcional2.9. 58,13€ 1,79€ 

Opcional 2.10.  171,17€ 5,27€ 
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Opcional 2.11.  15,01€ 0,46€ 

Opcional 2.12. 43,86€ 1,35€ 

Opcional 2.13.  105,22€ 3,24€ 

Opcional 2.14.  114,95€ 3,54€ 

Opcional 2.15.  69,97€ 2,16€ 

Opcional 2.16.  49,94€ 1,54€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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 Especificações: 
 

Sistema Central 

Processador  
Intel Core i5- 9500 3.0GHz 

6C 

N.º de "cores" por processador  6 

Memória instalada 
8GB (2x4GB) DDR4 2666 

UDIMM NECC 

Expansibilidade de memória 128 GB DDR4-2666 

Características físicas 

Tipo de Chassis Mini Tower 

Volume exterior da caixa 26,17 Litros 

Armazenamento 

Capacidade do dispositivo de memória não-

volátil instalado (GB) 
500GB 7200 SATA 3.5in 

Sistema Gráfico 

Gráfica integrada Intel UHD 630  

Sistema de Som 
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Processador de som Sim 

Altifalantes Sim 

Ligação lateral para 

auscultadores/microfone 
Universal Áudio Jack 

Conectividade (integrada no chassis) 

Controlador de rede Ethernet (RJ45) - (Mbps) 10/100/1000 

N.º de portas USB total (2.0 ou superior) 8 

N.º de portas USB (3.1) 6 a 3.0 (2 frontais 3.0) 

Energia 

Fonte de Alimentação 
PFC Active - 80 Plus Gold 

ou superior 

Eficiência - Watts e Amperagem ≥ 600W ≤ 6A 

Rated line frequency 50HZ~60HZ 

Segurança 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Leitor de impressões digitais Não 

Ranhura para cabo de segurança Sim 

Parametrização de acesso à BIOS por 

password 
Sim 

Eliminação de dados (ativada a partir da 

BIOS) 

Compatível com as 

diretrizes NIST SP800-88r1 

Ativação/desativação de portas USB (via 

BIOS) 
Sim 

Certificação, normas e legislação 

TCO TCO Certified Desktops 5 

Assistência técnica 

Serviço de assistência técnica no local (3 

anos) 
8x5 next business day  

 
 

 Opcionais: 
o Placas 

 

Opcional 3.1 - Placas gráficas dedicadas certificadas em conjunto com a 

Workstation (Autodesck, Solidwork, ADOBE e CAD) - 2 GB 

Componentes 
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NVIDIA Quadro P620 (ou equivalente) com 4 
Saídas de vídeo (ou equivalente) 

NVIDIA Qdr P620 2GB 
4mDP Graphic 

 
Opcional 3.2 - Placas gráficas dedicadas certificadas em conjunto com a 
Workstation (Autodesck, Solidwork, ADOBE e CAD) - 4 GB ou equivalente 

Componentes 

NVIDIA Quadro P1000 (ou equivalente) com 4 
Saídas de vídeo (ou equivalente) 

Nvd Qdr 4GB P1000 
(4)mDP Graphics 

 

o Outros 
 

Opcional 3.3 – Rede Móvel 

Componentes  

Rede móvel WI-FI 
Intel9560ac2x2MU-

MIMOnon-
vPro160MHz+BT5W 

 
Opcional 3.4 – Drive ótica 

Componente  

Drive ótica interna 9.5 DVDWR 1st ODD 

 
Opcional 3.5 – Leitor de cartões 

Componente 

Leitor de cartões HP SD Card Reader 

 

o Armazenamento Não-Volátil 
 
Opcional 3.6 – Capacidade do dispositivo de memória 1.000 HDD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

1TB 7200 SATA 
Enterprise 3.5in 

 
Opcional 3.7 – Capacidade do dispositivo de memória 2.000 HDD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

2TB 7200 SATA 3.5in 

 
Opcional 3.8 – Capacidade do dispositivo de memória 256 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

256GB M.2 2280 PCIe 
NVMe TLC SSD 

 
Opcional 3.9  – Capacidade do dispositivo de memória 512 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

512GB M.2 2280 PCIe 
NVMe TLC SSD 

 
Opcional 3.10 – Capacidade do dispositivo de memória 1.000 SSD 
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Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

1TB M.2 2280 PCIe 
NVMe TLC SSD 

 
 

o Processador 
 

Opcional 3.11 - Processador Intel Core i7 instalado 

Componentes  

Processador instalado 
Intel Core i7- 9700 

3.0GHz 8C 

 

o Armazenamento Volátil 
 
Opcional 3.12 – Memória 16 GB 

Componentes  

Memória instalada 
16GB (1x16GB) DDR4 2666 

UDIMM NECC 

 
Opcional 3.13 – Memória 32 GB 

Componentes  

Memória instalada  32GB (1x32GB) DDR4 2666 NECC 

 
Opcional 3.14 – Memória 64 GB 

Componentes  

Memória instalada 64GB (2x32GB) DDR4 2666 NECC 

 
Opcional 3.15 – Windows 10 Pro 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 

 
Opcional 3.16 – Windows 10 Home 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Home 64 

 

Opcional 3.17 – Windows 10 Pro 64 MSNA STD 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 MSNA STD 

 

 
 Preços (s/ iva): 

 
 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional* 
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Lote 3.  573,00€ 17,62€ 

Opcional 3.1. 110,65€ 3,41€ 

Opcional 3.2.  229,86€ 7,08€ 

Opcional 3.3.  7,25€ 0,22€ 

Opcional 3.4.  13€ 0,39€ 

Opcional 3.5. 9,44€ 0,29€ 

Opcional 3.6.  16€ 0,49€ 

Opcional 3.7.  21€ 0,62€ 

Opcional 3.8.  11€ 0,32€ 

Opcional 3.9.  38€ 1,14€ 

Opcional 3.10.  86€ 2,62€ 

Opcional 3.11.  118,63€ 3,65€ 

Opcional 3.12.  28€ 0,85€ 

Opcional 3.13. 92,60€ 2,85€ 

Opcional 3.14.  222,15€ 6,84€ 

Opcional 3.15.  121,30€ 3,74€ 

Opcional 3.16.  82€ 2,52€ 

Opcional 3.17.  49,94€ 1,54€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Sistema Central 

Processador  HP IDS UMA i3-8145U 

N.º de "cores" por processador  4 

Memória instalada  4 GB (1x4GB) DDR4-2400 

Expansibilidade de memória 64 GB DDR4-2400 

Nº de slots de memória 2 

Ecrã 

Tamanho imagem visível 

(polegadas) 
14 HD AG LED SVA f/WWAN f/CAM slim 

Brilho 220 cd/m² 

Resolução (pixéis) 1366 x 768 

Armazenamento 

Capacidade do dispositivo de 

memória não-volátil instalado 

(GB) 

128GB SSD M2 SATA-3 TLC 

Sistema Gráfico 
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Gráfica integrada Intel UHD 620  

Saída de vídeo (integrada no 

chassis) 
VGA e HDMI 

Webcam integrada 
720p, com tampa de bloqueio deslizante 

no chassis 

Sistema de Som 

Processador de som Sim 

Microfone integrado Duplo 

Colunas/altifalantes integrados Estéreo 

Conectividade (integrada no chassis) 

Controlador de rede Ethernet 

(RJ45) - (Mbps) 
10/100/1000 

Wi-Fi 
IntelWi-

Fi6AX200ax2x2MUMIMOnvP160MHz+BT5 

N.º de portas USB 3.1 
3 (1 delas com capacidade de 

carregamento) 

N.º de portas USB Type C 1 

Leitor de cartões de memória  Micro SD 

Saída exclusiva para docking 

station (não USB) 
Sim 

Leitor Smart Card  Sim 

Entrada de dados 

Teclado QWERTY Português Resistente a derrames de líquidos 

Formato 

Peso em condições de uso 

(com bateria) - (Kg) 
1,73 

Segurança 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Ranhura para cabo de 

segurança 
Sim 

Parametrização de acesso à 

BIOS por password 
Sim 

Eliminação de dados (ativada a 

partir da BIOS) 

Compatível com as diretrizes NIST 

SP800-88r1 
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Ativação/desativação de portas 

USB (via BIOS) 
Sim 

Certificação, normas e legislação 

TCO TCO Certified Notebooks 5 

Autonomia 15h30m 

Assistência técnica 

Serviço de assistência técnica 

no local (3 anos) 
36 meses 8x5 next business day  

 
 

 Opcionais: 
o Processador 

 

Opcional 4.1 - Processador Intel Core i5 instalado 

Componentes 

Processador instalado HP IDS UMA i5-8365U 

 
Opcional 4.2 - Processador Intel Core i7 instalado 

Componentes 

Processador instalado HP IDS UMA i7-8565U 

 

o Ecrã 
 

Opcional 4.3 – Ecrã 14" - 15,6" 

Componentes  

Resolução (pixéis) 
14 FHD AG LED UWVA 
250 fWWAN fHDC slim 

1920 x 1080 

 
Opcional 4.4 – Ecrã 14" - 15,6" – Filtro de Privacidade 

Componentes 

Resolução (píxeis) / Filtro de 
privacidade 

14 FHD AG LED 
UWVA1000fWWANfHDCuslimcom 
filtro de privacidade 1920x 1080 

 

o Armazenamento Não-Volátil 
 
Opcional 4.5 – Capacidade do dispositivo de memória 500 HDD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

500GB 7200RPM SATA 

 
Opcional 4.6 – Capacidade do dispositivo de memória 1.000 HDD 

Componentes  
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Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

1TB 7200RPM SATA 

 
Opcional 4.7 – Capacidade do dispositivo de memória 256 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

256GB PCIe NVMe 
TLC SSD 

 
Opcional 4.8  – Capacidade do dispositivo de memória 512 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

512GB PCIe NVMe 
TLC SSD 

 
Opcional 4.9 – Capacidade do dispositivo de memória 1.000 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

1TB PCIe NVMe TLC 
SSD 

 

o Armazenamento Volátil 
 
Opcional 4.10 – Memória 8 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada 8 GB (1x8GB) DDR4-2400 

 
Opcional 4.11 – Memória 16 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada  16 GB (1x16GB) DDR4-2400 

 
Opcional 4.12 – Memória 32 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada 32 GB (2X16GB) DDR4-2400 

 

o Outros 
 
Opcional 4.13 – Conetividade -LTE 

Componentes 

Rede Móvel Terrestre Intel 7360 LTE-Advanced (Cat 9) 

 
Opcional 4.14 – Windows 10 Pro 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 

 

Opcional 4.15 – Windows 10 Home 64 

Software 
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Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Home 64 

 

Opcional 4.16 – Windows 10 Pro 64 MSNA STD 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 MSNA STD 

 
 Preços (s/ iva): 

 

 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional* 
Lote 4. 504€ 15,52€ 
Opcional 4.1 143€ 4,41€ 

Opcional 4.2 144€ 4,45€ 

Opcional 4.3 15€ 0,45€ 

Opcional 4.4 90€ 2,75€ 
Opcional 4.5 8€ 0,26€ 

Opcional 4.6 18€ 0,56€ 

Opcional 4.7 14€ 0,44€ 
Opcional 4.8 43€ 1,31€ 

Opcional 4.9 95€ 2,89€ 

Opcional 4.10 18€ 0,55€ 
Opcional 4.11 45€ 1,37€ 

Opcional 4.12 107€ 3,29€ 

Opcional 4.13 70€ 2,15€ 

Opcional 4.14 117€ 3,59€ 
Opcional 4.15 71€  2,19€ 

Opcional 4.16 50€ 1,54€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Sistema Central 

Processador  HP IDS UMA i5-8265U 

N.º de "cores" por processador  4 

Memória instalada  8 GB (1x8GB) DDR4-2400 

Expansibilidade de memória 32 GB (2X16GB) DDR4-2400 

Nº de slots de memória 2 

Ecrã 

Tamanho imagem visível 

(polegadas) 

13.3 FHD AG LED UWVA 250 fWWAN 

fHDC slim 

Brilho 220 cd/m² 

Resolução (pixies) 1920 x 1080 

Armazenamento 

Capacidade do dispositivo de 

memória não-volátil instalado 

(GB) 

256GB PCIe NVMe Value SSD 

Sistema Gráfico 
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Gráfica integrada Intel UHD 620  

Saída de vídeo (integrada no 

chassis) 

HDMI 

Webcam integrada 720p, com tampa de bloqueio deslizante 

no chassis 

Sistema de Som 

Processador de som Sim 

Microfone integrado Duplo 

Colunas/altifalantes integrados Estéreo 

Conectividade (integrada no chassis) 

Controlador de rede Ethernet 

(RJ45) - (Mbps) 

10/100/1000 

Wi-Fi IntelWi-

Fi6AX200ax2x2MUMIMOnvP160MHz+BT5 

N.º de portas USB 3.1 2 (1 delas com capacidade de 

carregamento) 

N.º de portas USB Type C 1 

Saída exclusiva para docking 

station (não USB) 

Sim 

Leitor Smart Card  Sim 

Entrada de dados  

Teclado QWERTY Português Retro iluminado e resistente a derrames 

de líquidos 

Formato   

Peso em condições de uso 

(com bateria) - (Kg) 

1,33 

Segurança   

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Ranhura para cabo de 

segurança 

Sim 

Parametrização de acesso à 

BIOS por password 

Sim 

Eliminação de dados (ativada a 

partir da BIOS) 

Compatível com as diretrizes NIST 

SP800-88r1 
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Ativação/desativação de portas 

USB (via BIOS) 

Sim 

Certificação, normas e 

legislação 

 

TCO TCO Certified Notebooks 5 

Autonomia  19 horas 

Assistência técnica  

Serviço de assistência técnica 

no local (3 anos) 

36 meses 8x5 next business day 

 
 

 Opcionais: 
o Processador 

 

Opcional 5.1 - Processador Intel Core i7 instalado 

Componentes 

Processador instalado HP IDS UMA i7-8665U 

 
 

o Ecrã 
 

Opcional 5.2 – Ecrã 13" - 14" (com sensor de luz ambiente e Câmara de 
IR) 

Componentes  

Resolução (píxeis) / 
Sensor / Câmara 

13.3FHDAGLEDUWVA700fWANfHDCIRSVG2ALSuslm 

 
Opcional 5.3 – Ecrã 13" - 14" (com filtro de privacidade) 

Componentes 

Resolução (píxeis) / 
Filtro de privacidade 

13.3FHDAGLEDUWVA1000fWANfHDCIRSVG3ALSflt 

 
Opcional 5.4 – Ecrã 13" - 14" (com câmara IR) 

Componentes 

Resolução (píxeis) / Câmara 
13.3 FHD AG LED UWVA 
250 fWWANfHDCIRslim 

 

o Armazenamento Não-Volátil 
 
Opcional 5.5 – Capacidade do dispositivo de memória 512 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

512GB PCIe NVMe Value 
SSD 

 
Opcional 5.6 – Capacidade do dispositivo de memória 1.000 SSD 
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Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

1TB PCIe NVMe TLC 
SSD 

 
Opcional 5.7 – Capacidade do dispositivo de memória 256 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

256GB M2 SATA-3 
OPAL2 TLC SSD 

 
Opcional 5.8  – Capacidade do dispositivo de memória 512 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

512GB PCIe NVMe 
SED OPAL2 TLC SSD 

 

o Armazenamento Volátil 
 
Opcional 5.9 – Memória 16 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada  16GB (1x16GB) DDR4 2400 

 
Opcional 5.10 – Memória 32 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada  32 GB (2x16GB) DDR4-2400 

 

o Outros 
 
Opcional 5.11 – Conetividade  

Componentes 

Rede Móvel Terrestre Intel 7360 LTE-Advanced (Cat 9) 

 
Opcional 5.12 – Windows 10 Pro 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 

 

Opcional 5.13 – Windows 10 Home 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Home 64 

 

Opcional 5.14 – Windows 10 Pro 64 MSNA STD 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 MSNA STD 
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 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional* 

Lote 5. 721€ 22,18€ 

Opcional 5.1. 201€  6,19€ 

Opcional 5.2. 57€ 1,74€ 

Opcional 5.3. 57€ 1,74€ 

Opcional 5.4. 7€ 0,19€ 

Opcional 5.5. 30€ 0,93€ 

Opcional 5.6. 96€ 2,95€ 

Opcional 5.7. 4€ 0,13€ 

Opcional 5.8. 39€ 1,20€ 

Opcional 5.9. 27€ 0,82€ 

Opcional 5.10. 89€ 2,74€ 

Opcional 5.11. 70€ 2,15€ 

Opcional 5.12. 117€ 3,59€ 

Opcional 5.13. 71€ 2,19€ 

Opcional 5.14. 50€ 1,54€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 597 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Sistema Central 

Processador  HP IDS UMA i5-8265U 

N.º de "cores" por processador  4 

Memória instalada  8 GB (1x8GB) DDR4-2400 

Expansibilidade de memória 32 GB DDR4-2400 

Nº de slots de memória 2 

Ecrã 

Tamanho imagem visível 

(polegadas) 

13.3 FHD BV LED UWVA 250 

fWWANwHDCslimTS 360º 

Brilho 250 cd/m² 

Resolução (pixéis) 1920 x 1080 

Armazenamento 

Capacidade do dispositivo de 

memória não-volátil instalado 

(GB) 

256GB PCIe NVMe Value SSD 

Sistema Gráfico 

Gráfica integrada Intel UHD 620  
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Saída de vídeo (integrada no 

chassis) 
HDMI 

Webcam integrada 
720p, com tampa de bloqueio deslizante 

no chassis 

Sistema de Som 

Processador de som Sim 

Microfone integrado Duplo 

Colunas/altifalantes integrados Estéreo 

Conectividade 

Rede Ethernet (RJ45) - (Mbps) - 

integrado ou por conversor 
10/100/1000 

Wi-Fi 
IntelWi-

Fi6AX200ax2x2MUMIMOnvP160MHz+BT5 

N.º de portas USB 3.1 
2 (1 delas com capacidade de 

carregamento) 

N.º de portas USB Type C 2 

Leitor Smart Card  Sim 

Entrada de dados 

Teclado QWERTY Português 
Retro iluminado e resistente a derrames 

de líquidos 

Formato 

Peso em condições de uso 

(com bateria) - (Kg) 
1,35 

Segurança 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Ranhura para cabo de 

segurança 
Sim 

Parametrização de acesso à 

BIOS por password 
Sim 

Eliminação de dados (ativada a 

partir da BIOS) 

Compatível com as diretrizes NIST 

SP800-88r1 

Ativação/desativação de portas 

USB (via BIOS) 
Sim 

Certificação, normas e legislação 

TCO TCO Certified Notebooks 5 
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Autonomia 21 horas 

Assistência técnica 

Serviço de assistência técnica 

no local (3 anos) 
36 meses 8x5 next business day  

 
 

 Opcionais: 
o Processador 

 

Opcional 6.1 - Processador Intel Core i7 instalado 

Componentes 

Processador instalado HP IDS UMA i7-8665U 

 

o Ecrã 
 

Opcional 6.2 – Ecrã 13" - 14" (com sensor de luz ambiente e Câmara de 
IR) 

Componentes  

Resolução (píxeis) / Sensor / Câmara 
13.3 FHD AG LED UWVA 
250 fWWANfHDCIRslim 

 
Opcional 6.3 – Ecrã 13" - 14" (com sensor de luz ambiente e câmara IR) 

Componentes 

Resolução 
(píxeis) / Sensor / 
Câmara 

13.3FHDBVLEDUWVA400fWANwHDCIRuslmTSALSNW 

 
Opcional 6.4 – Ecrã 13" - 14" (com filtro de privacidade embutido) 

Componentes 

Resolução (píxeis) / Filtro de 
privacidade 

13.3FHDBVLEDUWVA1000fWANwHDCIRflat 
Friltro de privacidade 

 
Opcional 6.5 – Ecrã 13" - 14" (com câmara IR) 

Componentes 

Resolução 
(píxeis) / Câmara 

13.3FHDBVLEDUWVA400fWANwHDCIRuslmTSALSNW 

 

o Armazenamento Não-Volátil 
 
Opcional 6.6 – Capacidade do dispositivo de memória 512 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

512GB PCIe NVMe Value 
SSD 

 
Opcional 6.7 – Capacidade do dispositivo de memória 1.000 SSD 

Componentes  
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Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

1TB PCIe NVMe TLC 
SSD 

 
Opcional 6.8 – Capacidade do dispositivo de memória 2.000 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

2TB PCIe NVMe TLC 
SSD 

 
Opcional 6.9  – Capacidade do dispositivo de memória 256 SSD 
Encriptado 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

256GB M2 SATA-3 
OPAL2 TLC SSD 

 
Opcional 6.10  – Capacidade do dispositivo de memória 512 SSD 
Encriptado 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

512GB PCIe NVMe 
SED OPAL2 TLC SSD 

 

o Armazenamento Volátil 
 
Opcional 6.11– Memória 16 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada  16 GB (1x16GB) DDR4-2400 

 
Opcional 6.12 – Memória 32 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada  32 GB (2X16GB) DDR4-2400 

 

o Outros 
 
Opcional 6.13 – Conetividade  

Componentes 

Rede Móvel Terrestre Intel 7360 LTE-Advanced (Cat 9) 

 
Opcional 6.14 – Windows 10 Pro 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 

 

Opcional 6.15 – Windows 10 Home 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Home 64 

 

Opcional 6.16 – Windows 10 Pro 64 MSNA STD 
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Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 MSNA STD 

 
 Preços (s/ iva): 

 

 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional 

Lote 6. 836€ 25,76€  

Opcional 6.1. 200€ 6,17€ 

Opcional 6.2. 63€ 1,95€ 

Opcional 6.3. 38€ 1,17€ 

Opcional 6.4. 55€ 1,69€ 

Opcional 6.5. 7€ 0,19€ 

Opcional 6.6. 30€ 0,91€ 

Opcional 6.7. 82€ 2,52€ 

Opcional 6.8. 243€ 7,47€ 

Opcional 6.9. 11€ 0,32€ 

Opcional 6.10. 30€ 0,91€ 

Opcional 6.11. 36€ 1,08€ 

Opcional 6.12. 89€ 2,74€ 

Opcional 6.13. 70€ 2,15€ 

Opcional 6.14. 117€ 3,59€ 

Opcional 6.15. 71€ 2,19€ 

Opcional 6.16 50€ 1,54€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Sistema Central 

Processador  HP IDS DSC i5-8265U 

N.º de "cores" por processador  4 

Memória instalada  8 GB (1x8GB) DDR4-2400 

Expansibilidade de memória 64 GB DDR4-2400 

Nº de slots de memória 4 

Ecrã 

Tamanho imagem visível 

(polegadas) 

14 FHD AG LED UWVA 250 

fWWANfHDCslimNWBZ 

Brilho 250 cd/m² 

Resolução (pixéis) 1920x1080 

Armazenamento 

Capacidade do dispositivo de 

memória não-volátil instalado 

(GB) 

256GB PCIe NVMe Value SSD 

Sistema Gráfico 

Gráfica integrada Intel UHD UMA 620 
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Gráfica Dedicada 4GB GDDR5 

suportando até 4 K 

AMD RadeonTM Pro WX 3200 (4 GB 

GDDR5 video memory) 

Saída de vídeo (integrada no 

chassis) 
HDMI 

Webcam integrada 
720p, com tampa de bloqueio deslizante 

no chassis 

Sistema de Som 

Processador de som Sim 

Microfone integrado Duplo 

Colunas/altifalantes integrados Estéreo 

Conectividade (integrada bo chassis) 

Controlador de rede Ethernet 

(RJ45) - (Mbps) 
10/100/1000 

Wi-Fi 
IntelWi-

Fi6AX200ax2x2MUMIMOnvP160MHz+BT5 

N.º de portas USB 3.1 
2 (1 delas com capacidade de 

carregamento) 

N.º de portas USB Type C 1 

Leitor de cartões de memória  Micro SD 

Saída exclusiva para docking 

station (não USB) 
Sim 

Leitor Smart Card  Sim 

Entrada de dados 

Teclado QWERTY Português Resistente a derrames de líquidos 

Formato 

Peso em condições de uso 

(com bateria) - (Kg) 
1,48 

Segurança 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Ranhura para cabo de 

segurança 
Sim 

Parametrização de acesso à 

BIOS por password 
Sim 

Eliminação de dados (ativada a 

partir da BIOS) 

Compatível com as diretrizes NIST 

SP800-88r1 
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Ativação/desativação de portas 

USB (via BIOS) 
Sim 

Certificação, normas e legislação 

TCO TCO Certified Notebooks 5 

Assistência técnica 

Serviço de assistência técnica 

no local (3 anos) 
36 meses 8x5 next business day  

 
 

 Opcionais: 
o Processador 

 

Opcional 7.1 - Processador Intel Core i7 instalado 

Componentes 

Processador instalado HP IDS DSC i7-8665U 

 

o Ecrã 
 

Opcional 7.2 – Ecrã 14" – 15,6” 

Componentes  

Resolução (píxeis)  
14 UHD AG LED UWVA 

400 fWANfHDCIRuslmALS 

 
Opcional 7.3 – Ecrã 14" – 15,6" (Filtro de Privacidade) 

Componentes 

Resolução (píxeis) 
/ Sensor / Câmara 

14FHDAGLEDUWVA1000fWANfHDCIRfltPVCYALSNW 

 

o Armazenamento Não-Volátil 
 
Opcional 7.5 – Capacidade do dispositivo de memória 512 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

512GB PCIe NVMe TLC 
SSD 

 
Opcional 7.6 – Capacidade do dispositivo de memória 1.000 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

1TB PCIe NVMe TLC 
SSD 

 
Opcional 7.7 – Capacidade do dispositivo de memória 2.000 SSD 

Componentes  

Capacidade do dispositivo de memória não-volátil 
instalado (GB) 

2TB PCIe NVMe TLC 
SSD 

 

o Armazenamento Volátil 
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Opcional 7.9 – Memória 16 GB 

Componentes  

Memória instalada  16 GB (1x16GB) DDR4-2400 

 
Opcional 7.10 – Memória 32 GB instalada 

Componentes  

Memória instalada  32 GB (2X16GB) DDR4-2400 

 

o Outros 
 
Opcional 7.11 – Conetividade  

Componentes 

Rede Móvel Terrestre Intel 7360 LTE-Advanced (Cat 9) 

 
Opcional 7.12– Windows 10 Pro 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 

 

Opcional 7.13 – Windows 10 Home 64 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Home 64 

 

Opcional 7.14– Windows 10 Pro 64 MSNA STD 

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Win 10 Pro 64 MSNA STD 

 
 Preços (s/ iva): 

 

 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional 

Lote 7.  804€ 24,85€  

Opcional 7.1.  91€ 2,82€ 

Opcional 7.2. 123€ 3,76€ 

Opcional 7.3. 72€ 2,19€ 

Opcional 7.5.  36€ 1,12€ 

Opcional 7.6.  98€ 3,02€ 

Opcional 7.7.  261€ 8,05€ 

Opcional 7.9.  28€ 0,85€ 

Opcional 7.10.  92€ 2,85€ 

Opcional 7.11.  73€ 2,23€ 

Opcional 7.12.  121€ 3,73€ 

Opcional 7.13.  74€ 2,27€ 
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Opcional 7.14.  50€ 1,54€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Sistema Central 

Processador  Intel core i5 1035G7 

N.º de "cores" por processador  4 

Memória instalada  16 GB LPDDR4x 

Ecrã 

Tamanho imagem visível (polegadas) 13,5", tátil 

Resolução (pixéis) ≥ 2256 x 1504 

Armazenamento 

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

512GB SSD NVMe 

Sistema Gráfico 

Gráfica integrada 
Intel Iris Plus ou 

equivalente 

Webcam integrada 
720p f2.0, com 

autenticação facial 
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Sistema de Som 

Processador de som Sim 

Microfone integrado Duplo 

Colunas/altifalantes integrados Estéreo 

Conectividade (integrada no chassis) 

Wi-Fi 
Wi-Fi 6: Compatível com 

802.11ax 

N.º de portas USB 3.1 1 

N.º de portas USB Type C 1 

Saída exclusiva para docking station (não 
USB) 

Sim 

Entrada de dados 

Teclado QWERTY Português 

Retro iluminado e 

resistente a derrames de 

líquidos 

Formato 

Peso em condições de uso (com bateria) - (Kg) 1,28 

Segurança 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Autonomia 

Autonomia 11,5 horas 

Assistência técnica 

Serviço de assistência técnica no local (3 
anos) 

Substituição num prazo ≤ 

2 dias úteis 

 
 

 Opcionais: 
o Outros 

 
Opcional 8.1 – Windows 10 Pro  

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Windows 10 Pro 

 
 Preços (s/ iva): 

 

 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional* 

Lote 8.  1.799€ 55,41€ 
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Opcional 8.1.  66€ 2,03€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Sistema Central 

Processador  Intel ore i7 1065G7 

N.º de "cores" por processador  4 

Memória instalada  16 GB LPDDR4x 

Ecrã 

Tamanho imagem visível (polegadas) 15", tátil 

Resolução (pixéis) 2496 x 1664 

Armazenamento 

Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 

512GB SSD NVMe 

Sistema Gráfico 

Gráfica integrada 
Intel Iris Plus ou 

equivalente 

Webcam integrada 
720p f2.0, com 

autenticação facial 

Sistema de Som 

Processador de som Sim 

Microfone integrado Duplo 

Colunas/altifalantes integrados Estéreo 

Conectividade (integrada no chassis) 
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Wi-Fi 
Wi-Fi 6: Compatível com 

802.11ax 

N.º de portas USB 3.1 1 

N.º de portas USB Type C 1 

Saída exclusiva para docking station (não 
USB) 

Sim 

Entrada de dados 

Teclado QWERTY Português 
Retro iluminado e 

resistente a derrames de 
líquidos 

Formato 

Peso em condições de uso (com bateria) - (Kg) 1550 

Segurança 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Autonomia 

Autonomia 11,5 horas 

Assistência técnica 

Serviço de assistência técnica no local (3 
anos) 

36 meses Substituição 
num prazo ≤ 2 dias úteis 

 
 

 Opcionais: 
o Outros 

 
Opcional 9.1 – Windows 10 Pro  

Software 

Pré-instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento 

Windows 10 Pro 

 
 Preços (s/ iva): 

 

 Preço Aquisição Direta Preço Aluguer Operacional* 

Lote 9.  1.898€ 58,46€ 

Opcional 9.1.  66€ 2,03€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Caraterísticas 

Tamanho imagem visível 21,5" 

Proporção 16:9 

Resolução 1920 x 1080 @60 Hz 

Relação de contraste 1.000:1 (estático) 

Luminosidade 250 cd/m2 

Tempo de resposta 5 ms  

Conetores de entrada VGA ou HDMI e DisplayPort 

Tipo de alimentação 
Fonte interna (sem 

transformadores externos) 

Inclinação -5° a + 23° 

Rotação 45º 

Ajuste em altura 100mm 

Cabos de ligação incluídos VGA ou HDMI e DisplayPort 

Certificações TCO Certified Displays 5 

Serviço de assistência técnica (3 
anos) 

8x5 next business day  

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional 

Lote 
10.  

136€ 4,18€ 
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*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Caraterísticas 

Tamanho imagem visível 23,8" 

Proporção 16:9 

Resolução 1920 x 1080 @60 Hz 

Relação de contraste 1.000:1 (estático) 

Luminosidade 250 cd/m2 

Tempo de resposta 5 ms 

Conetores de entrada VGA, HDMI e DisplayPort 

Tipo de alimentação 
Fonte interna (sem 

transformadores externos) 

Inclinação -5° a + 20° 

Rotação 45º  

Ajuste em altura 150mm 

Cabos de ligação incluídos VGA ou HDMI e DisplayPort 

Certificações TCO Certified Displays 5 

Serviço de assistência técnica (3 
anos) 

8x5 next business day  

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional* 

Lote 
11.  

145€ 4,46€ 
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*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Caraterísticas 

Tamanho imagem visível 21,5" 

Resolução 1920 x 1080 

Relação de contraste 3.000:1 (estático) 

Tempo de resposta 5 ms 

Conetores de entrada VGA ou HDMI e DisplayPort 

Tipo de alimentação 
Fonte interna (sem 

transformadores externos) 

Cabos de ligação incluídos VGA ou HDMI e DisplayPort 

Certificações TCO Certified Displays 5 

Serviço de assistência técnica (3 

anos) 
8x5 next business day  

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional* 

Lote 
12.  

101€ 3,10€ 
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*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Caraterísticas 

Tamanho imagem visível 23,8" 

Resolução 1920 x 1080 @60 Hz 

Relação de contraste 1.000:1 (estático) 

Tempo de resposta 5 ms  

Conetores de entrada VGA, DisplayPort e HDMI 

Tipo de alimentação 
Fonte interna (sem 

transformadores externos) 

Cabos de ligação incluídos VGA ou HDMI e DisplayPort 

Certificações TCO Certified Displays 5 

Serviço de assistência técnica (3 

anos) 
8x5 next business day  

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional* 

Lote 
13.  

119€ 3,66€ 
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*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Caraterísticas   

Tamanho imagem visível 27" 

Resolução FHD 1920 x 1080 @60 Hz 

Relação de contraste 1.000:1 (estático) 

Tempo de resposta 5 ms (cinzento para cinzento) 

Ângulo de visualização 178º na horizontal e vertical 

Conetores 
VGA, HDMI e USB C (fornecimento de 

energia até 65 W) 

Portas 

1 Entrada/saída de áudio; 1 Saída de 
áudio; 1 Porta RJ-45; 6 Portas USB 

3.1 (4 downstream, fornecimento de 
energia até 7,5 W); 1 Porta 

DisplayPort 1.2 (saída) 

Câmara 
HD, com sistema pop-up ou tampa 

deslizante integrada 

Cabos de ligação incluídos HDMI e USB C 

Certificações ISO 9241-307 e TUV/GS 

Serviço de assistência técnica (3 
anos) 

8x5 next business day  

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional* 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
0

.0
7

.0
3 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 621 

 

Lote 
14.  

345€ 10,61€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Caraterísticas   

Tamanho imagem visível 34" 

Resolução WQHD 3440 x 1440 @60 Hz 

Relação de contraste 3.000:1 (estático) 

Tempo de resposta 4 ms (cinzento para cinzento) 

Ângulo de visualização 178º na horizontal e vertical 

Conetores  HDMI e DisplayPort 

Portas 

3 Portas USB 3.1 (3 downstream, 
carregamento rápido); 2 Portas USB 
Type-C (1 upstream, 1 downstream, 
fornecimento de energia até 22,5 W)  

Cabos de ligação incluídos HDMI e USB C 

Certificações TCO Certified Edge e TUV/GS 

Serviço de assistência técnica (3 
anos) 

8x5 next business day  

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional* 

Lote 
15.  

482€ 14,65€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
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 Preço em Euros s/IVA  
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 Especificações: 
 

 Lote 16 - Teclado HP Business fino com leitor de Smart Card 

USB Português Slim c/Leitor Smart Card 

Lote 17 - Teclado USB – Teclado HP K1500 

USB Português Slim   

Lote 18 - Teclado sem fios HP 

Wireless Português Slim   

Lote 19 - Teclado Externo USB com leitor Smart Card 

USB Português Slim  c/Leitor Smart Card 

Lote 20 - Teclado HP K1500 

USB Português Slim  

Lote 21 - Teclado sem fios HP 

Wireless Português Slim   

Lote 22 - Teclado Bluetooth Microsoft Surface 

Bluetooth Português Slim  

 
 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional* 

Lote 
16.  

30€ 0,91€ 
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Lote 
17.  

8€ 0,24€ 

Lote 
18.  

21€ 0,66€ 

Lote 
19. 

30€ 0,91€ 

Lote 
20. 

8€ 0,24€ 

Lote 
21.  

21€ 0,66€ 

Lote 
22.  

72€ 2,22€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
 

 

 Preço em Euros s/IVA  
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 Especificações: 
 

 Lote 23 – Rato Ótico com Deslocamento USB HP 

USB Scroll c/ 2 botões 

Lote 24 – Rato sem fios HP Premium 

Wireless Scroll c/ 2 botões 

Lote 25 – Rato HP com leitor de impressões digitais 

USB com leitor de impressões 
digitais 

Scroll c/ 2 botões 

Lote 26 – Rato Bluetooth HP X4000b 

Bluetooth  Scroll c/ 2 botões 

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional* 

Lote 
23.  

6€ 0,18€   

Lote 
24.  

22€ 0,65€ 

Lote 
25.  

30€ 0,91€ 

Lote 
26.  

16€ 0,49€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

 Lote 27 – Mala Business HP (Transporte) 

Mala (de acordo com os diversos 
tamanhos de ecrã dos portáteis, 
independentemente do 
fornecedor. Podendo ser 
adquirida para os portáteis ao 
abrigo do presente Acordo 
Quadro e para outros que a 
Entidade Adjudicante já possua) 

Com pega e alça  

Lote 28 – Mochila HP Essential (Transporte) 

Mochila (de acordo com os 
diversos tamanhos de ecrã dos 
portáteis, independentemente 
do fornecedor. Podendo ser 
adquirida para os portáteis ao 
abrigo do presente Acordo 
Quadro e para outros que a 
Entidade Adjudicante já possua) 

Com pega e alça  

Lote 29 – Mala com Rodas HP Business (Transporte) 

Trolley (de acordo com os 
diversos tamanhos de ecrã dos 

Com pega fixa e pega extensível 
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portáteis, independentemente 
do fornecedor. Podendo ser 
adquirida para os portáteis ao 
abrigo do presente Acordo 
Quadro e para outros que a 
Entidade Adjudicante já possua) 

Lote 30 – Pasta HP Business (Transporte) 

Sleeve Para portátil de 13" até 15,6"  

Lote 31 – Cadeado com código HP Essential (Segurança) 

Cabo de segurança c/ código tipo Kensington Lock ou equivalente 

Lote 32 – Bloqueio do cabo com chave HP de 10 mm (Segurança) 

Cabo de segurança c/ chave tipo Kensington Lock ou equivalente 

Lote 33 – Bloqueio do cabo com chave mestra HP de 10 mm (Segurança) 

Cabo de segurança c/ chave 
mestra 

tipo Kensington Lock ou equivalente 

Lote 34 – Estação de ancoragem UltraSlim HP (Docking station) 

Alimentação do portátil Sim 

Portas USB 3.0 4 

Interface vídeo VGA e DisplayPort 

Controlador de rede Ethernet 
(RJ45) - (Mbps) 

10/100/1000 

Lote 35 – Microsoft Surface Dock 2 (Docking station) 

Alimentação do portátil Sim 

Portas USB 3.0 4 

Interface vídeo VGA e Mini DisplayPort 

Controlador de rede Ethernet 
(RJ45) - (Mbps) 

10/100/1000 

Lote 36 – HP 3005pr USB3 Port Replicator (Port replicator) 

Alimentação do portátil Não 

Portas USB 2.0 1 

Portas USB 3.0 2 

Interface vídeo HDMI e VGA 

Controlador de rede Ethernet 
(RJ45) - (Mbps) 

10/100/1000 

Lote 37 – Adaptador de USB-C para VGA HP (Conversor) 

USB C Para VGA 

Lote 38 – Adaptador USB-C para DP HP (Conversor) 

USB C Para DisplayPort 

Lote 39 – HP USB-C to HDMI 2.0 Adapter (Conversor) 

USB C Para HDMI 

Lote 40 – HP Adaptador USB-C para RJ45 (Conversor) 

USB C Para RJ-45 

Lote 41 – Adaptador HP USB-C para USB 3.0 (Conversor) 

USB C Para USB 3.0 

Lote 42 – Adaptador HDMI para DVI HP (Conversor) 

HDMI Para DVI 
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Lote 43 – Adaptador de DisplayPort para VGA HP (Conversor) 

HDMI Para VGA 

Lote 44 – Adaptador DisplayPort para DVI HP (Conversor) 

USB  Para VGA 

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço Aquisição 
Direta 

Preço Aluguer 
Operacional* 

Lote 
27. 

14€ 0,44€   

Lote 
28.  

18€ 0,55€  

Lote 
29.  

67€ 2,06€  

Lote 
30.  

8€ 0,25€  

Lote 
31.  

11€ 0,34€  

Lote 
32.  

16€ 0,49€  

Lote 
33.  

22€ 0,67€  

Lote 
34. 

99€ 3,04€ 

Lote 
35.  

144€  4,43€ 

Lote 
36.  

111€  3,40€ 

Lote 
37.  

12€ 0,36€ 

Lote 
38.  

14€ 0,42€ 

Lote 
39.  

13€ 0,39€ 

Lote 
40.  

16€ 0,49€ 

Lote 
41.  

11€ 0,32€ 

Lote 
42.  

5€ 0,14€ 

Lote 
43.  

12€ 0,38€ 

Lote 
44.  

8€ 0,25€ 

 
*valor mensal num período de 36 meses. 
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 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, destinado aos novos 

motores diesel de veículos pesados de elevada 
potência, do tipo EURO V e EURO VI, sujeitos às mais 
severas condições de exploração. 

o Devido ao seu baixo teor em cinzas, fósforo e enxofre 
(low-SAPS), protege e garante a longevidade dos 
sistemas avançados de tratamento de gases de 
escape tais como Filtros de Partículas Diesel (DPF), 
sistemas de Recirculação de Gases de Escape (EGR) e 
conversores catalíticos de óxidos de azoto (SCR NOx). 

o Permite alcançar intervalos de mudança de óleo muito 
alargados, mesmo em condições severas de 
utilização, maximizando a disponibilidade do veículo e 
minimizando os custos de operação. 

o A sua baixa viscosidade (grade 5W-30) permite obter 
poupança de combustível, sem, no entanto, 
comprometer a proteção ao desgaste do motor. 
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o Cumpre, entre outras, a performance exigida pela 
última norma da MAN: MAN 3677 (que cobre a MAN 
3477). 
 
 

 Propriedades: 
o Excelentes propriedades anti desgaste. 
o Grande estabilidade da película lubrificante e 

manutenção das suas propriedades durante o período 
de serviço, permitindo satisfazer intervalos de 
mudança de óleo muito alargados e minimizando o 
consumo de óleo. 

o Capacidade detergente / dispersante reforçada, 
garantindo uma perfeita limpeza do motor por inibição 
da formação de depósitos no mesmo. 

o Reserva alcalina de elevada estabilidade durante a 
vida do lubrificante. 

o Boa fluidez a baixas temperaturas facilitando o 
arranque a frio e proporcionando economia de 
combustível. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o ACEA E6/E7/E9 
o API CJ-4/SG 
o MB Approval 228.51 
o MB 235.28 
o MAN M3677, M3477, M3271-1 
o VOLVO VDS-4 
o RENAULT RVI RXD/RLD-3/RGD 
o SCANIA LDF-4; LA 
o MTU TYPE 3.1 
o MACK EO-O PP; EO-N PP 
o CATERPILLAR ECF-3 
o DEUTZ DQC IV-10 LA 
o DETROIT DIESEL DDC 93K218 
o CUMMINS CES 20081 
o JASO DH-2 
o VOITH Retarder CLASS B 

 

 Caraterísticas Principais: 
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 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 3,08 
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 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, destinado aos novos 

motores diesel de veículos pesados de elevada 
potência, do tipo EURO V e EURO VI, sujeitos às mais 
severas condições de exploração. 

o Devido ao seu baixo teor em cinzas, fósforo e enxofre 
(low-SAPS), protege e garante a longevidade dos 
sistemas avançados de tratamento de gases de 
escape tais como Filtros de Partículas Diesel (DPF), 
sistemas de Recirculação de Gases de Escape (EGR) e 
conversores catalíticos de óxidos de azoto (SCR NOx). 

o Permite alcançar intervalos de mudança de óleo muito 
alargados, mesmo em condições severas de 
utilização, maximizando a disponibilidade do veículo e 
minimizando os custos de operação. 

o A sua baixa viscosidade (grade 5W-30) permite obter 
poupança de combustível, sem no entanto 
comprometer a proteção ao desgaste do motor. 
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o Cumpre, entre outras, a performance exigida pela 
última norma da MAN: MAN 3677 (que cobre a MAN 
3477). 
 
 

 Propriedades: 
o Excelentes propriedades anti desgaste. 
o Grande estabilidade da película lubrificante e 

manutenção das suas propriedades durante o período 
de serviço, permitindo satisfazer intervalos de 
mudança de óleo muito alargados e minimizando o 
consumo de óleo. 

o Capacidade detergente / dispersante reforçada, 
garantindo uma perfeita limpeza do motor por inibição 
da formação de depósitos no mesmo. 

o Reserva alcalina de elevada estabilidade durante a 
vida do lubrificante. 

o Boa fluidez a baixas temperaturas facilitando o 
arranque a frio e proporcionando economia de 
combustível. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o ACEA E6/E7/E9 
o API CJ-4/SG 
o MB Approval 228.51 
o MB 235.28 
o MAN M3677, M3477, M3271-1 
o VOLVO VDS-4 
o RENAULT RVI RXD/RLD-3/RGD 
o SCANIA LDF-4; LA 
o MTU TYPE 3.1 
o MACK EO-O PP; EO-N PP 
o CATERPILLAR ECF-3 
o DEUTZ DQC IV-10 LA 
o DETROIT DIESEL DDC 93K218 
o CUMMINS CES 20081 
o JASO DH-2 
o VOITH Retarder CLASS B 

 

 Caraterísticas Principais: 
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 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 3,85 
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 Descrição: 
o Lubrificante sintético multigraduado, especialmente 

criado para a lubrificação dos motores diesel de 
veículos pesados, EURO V e EURO VI, de última 
geração. 

o A sua formulação com óleos base de elevada 
qualidade e baixo teor em cinzas sulfatadas, fósforo e 
enxofre (Mid-SAPS), garante a proteção dos 
equipamentos de pós-tratamento, acoplados a estes 
motores, os quais permitem a redução das emissões 
de gases de escape, em particular dos óxidos de azoto 
(NOx) e partículas carbonosas (PM). 

o Este produto é especialmente adequado para 
utilização em motores que requeiram um lubrificante 
com nível ACEA E9 e API CK-4. 

o Cumpre os exigentes requisitos das normas mais 
recentes dos principais fabricantes de motores para 
veículos pesados, nomeadamente a VOLVO VDS-4.5, 
MB 228.31, MAN 3775, RENAULT RLD-4, entre outras. 
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 Propriedades: 

o Reduz o consumo de combustível; 
o Grande estabilidade da película lubrificante e 

manutenção das suas propriedades mesmo sob 
condições extremas de pressão e temperatura; 

o Prolonga a vida útil do sistema de tratamento de gases 
de escape; 

o Boas propriedades detergente/ dispersante, 
prevenindo-se a formação de depósitos e colmatação 
de filtros e assegurando-se assim limpeza total dos 
elementos do motor; 

o Excelente proteção contra o desgaste e formação de 
depósitos; 

o O baixo ponto de fluidez, assegura que o desgaste 
associado ao arranque a frio é mínimo, uma vez que o 
lubrificante atinge rapidamente todos os componentes 
a lubrificar; 

o Resistência ao cisalhamento, permitindo manter 
praticamente inalteradas as suas características 
viscosimétricas durante o período de serviço. Desta 
forma, conseguem-se intervalos de mudança de óleo 
muito alargados. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o ACEA E9 
o API CK-4 
o MB Approval 228.31 
o MAN M3775/ M3575 
o VOLVO VDS-4.5 
o RENAULT RVI RLD-4 
o MACK EO-S 4.5 
o MTU TYPE 2.1 
o JASO DH-2 
o CUMMINS CES 20086 
o DETROIT DIESEL 93K222 
o CAT ECF-3, ECF-2 
o DEUTZ DQC III-10 LA 
o FORD WSS M2C 171-F1 
 

 Caraterísticas Principais: 
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 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,5 
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 Descrição: 
o Lubrificante sintético multigraduado, especialmente 

criado para a lubrificação dos motores diesel de 
veículos pesados, EURO V e EURO VI, de última 
geração. 

o A sua formulação com óleos base de elevada 
qualidade e baixo teor em cinzas sulfatadas, fósforo e 
enxofre (Mid-SAPS), garante a proteção dos 
equipamentos de pós-tratamento, acoplados a estes 
motores, os quais permitem a redução das emissões 
de gases de escape, em particular dos óxidos de azoto 
(NOx) e partículas carbonosas (PM). 

o Este produto é especialmente adequado para 
utilização em motores que requeiram um lubrificante 
com nível ACEA E9 e API CK-4. 

o Cumpre os exigentes requisitos das normas mais 
recentes dos principais fabricantes de motores para 
veículos pesados, nomeadamente a VOLVO VDS-4.5, 
MB 228.31, MAN 3775, RENAULT RLD-4, entre outras. 
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 Propriedades: 

o Reduz o consumo de combustível; 
o Grande estabilidade da película lubrificante e 

manutenção das suas propriedades mesmo sob 
condições extremas de pressão e temperatura; 

o Prolonga a vida útil do sistema de tratamento de gases 
de escape; 

o Boas propriedades detergente/ dispersante, 
prevenindo-se a formação de depósitos e colmatação 
de filtros e assegurando-se assim limpeza total dos 
elementos do motor; 

o Excelente proteção contra o desgaste e formação de 
depósitos; 

o O baixo ponto de fluidez, assegura que o desgaste 
associado ao arranque a frio é mínimo, uma vez que o 
lubrificante atinge rapidamente todos os componentes 
a lubrificar; 

o Resistência ao cisalhamento, permitindo manter 
praticamente inalteradas as suas características 
viscosimétricas durante o período de serviço. Desta 
forma, conseguem-se intervalos de mudança de óleo 
muito alargados. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o ACEA E9 
o API CK-4 
o MB Approval 228.31 
o MAN M3775/ M3575 
o VOLVO VDS-4.5 
o RENAULT RVI RLD-4 
o MACK EO-S 4.5 
o MTU TYPE 2.1 
o JASO DH-2 
o CUMMINS CES 20086 
o DETROIT DIESEL 93K222 
o CAT ECF-3, ECF-2 
o DEUTZ DQC III-10 LA 
o FORD WSS M2C 171-F1 
 

 Caraterísticas Principais: 
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 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,5 
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 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, do tipo UHPD (Ultra High 

Performance Diesel Oil) destinado à lubrificação de 
motores diesel de elevada potência, de aspiração 
natural ou turbo alimentados, especialmente 
desenvolvido para cumprir os exigentes requisitos da 
especificação SCANIA LDF-3, tornando-o adequado 
para os novos motores SCANIA do tipo EURO VI. 

o É particularmente adequado para intervalos de muda 
de óleo muito alargados (Long Drain), até 120.000 km, 
dependendo das condições de operação e 
recomendações do construtor. 

o Este Lubrificante apresenta uma performance 
abrangente, cumprindo as especificações normal 
SAPS referência do mercado: E4/E7, VOLVO VDS-3, 
MB 228.5, MAN 3277, entre outras, o que permite a sua 
utilização em motores do tipo EURO V onde estas 
especificações sejam exigidas. 
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 Propriedades: 
o Elevado poder antioxidante; 
o Grande estabilidade da película lubrificante e 

manutenção das suas propriedades mesmo sob 
condições extremas de pressão e temperatura; 

o Capacidade detergente/dispersante reforçada, 
garantindo uma perfeita limpeza do motor por inibição 
da formação de depósitos nas caixas dos segmentos, 
e de lacas e vernizes nas saias dos êmbolos; 

o Excelentes propriedades anti desgaste; 
o Baixo ponto de fluidez, garantindo que no arranque o 

óleo atinja rapidamente todos os componentes a 
lubrificar; 

o Reserva alcalina de elevada estabilidade durante toda 
a vida do óleo. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o ACEA E7/E4 
o API CF 
o MB 228.5 
o MB 235.28 
o MAN M3277 
o MACK EO-N 
o VOLVO VDS-3 
o ZF TE-ML 04C 
o RENAULT RVI RXD/RLD-2 
o MTU TYPE 3 
o CUMMINS CES 20072 
o SCANIA LDF-3 
o DEUTZ DQC III-10 
o DAF EXTENDED DRAIN 
o VOITH CLASS B 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 
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 Descrição: 
o Lubrificante multigraduado, especialmente criado 

para ser utilizado nos motores diesel de veículos 
pesados, EURO V e EURO VI. 

o A sua formulação com bases minerais altamente 
refinadas e baixo teor em cinzas sulfatadas, fósforo e 
enxofre (Mid-SAPS), garante a proteção dos 
equipamentos de pós-tratamento, acoplados a estes 
motores, os quais permitem a redução das emissões 
de gases de escape, em particular dos óxidos de azot 
(NOx) e partículas carbonosas (PM). 

o Este produto é especialmente adequado para 
utilização em motores que requeiram um lubrificante 
com nível ACEA E9/E7 e API CK-4. 

o Cumpre os exigentes requisitos das normas mais 
recentes dos principais fabricantes de motores para 
veículos pesados, nomeadamente a VOLVO VDS-4.5, 
MB 228.31, MAN 3775, RENAULT RLD-4, entre outras. 
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 Propriedades: 
o Grande estabilidade da película lubrificante e 

manutenção das suas propriedades mesmo sob 
condições extremas de pressão e temperatura; 

o Minimiza as emissões; 
o Boas propriedades detergente/ dispersante, 

prevenindo-se a formação de depósitos e colmatação 
de filtros e assegurando-se assim limpeza total dos 
elementos do motor; 

o Excelentes propriedades anti desgaste e elevada 
resistência à corrosão; 

o O baixo ponto de fluidez, assegura que o desgaste 
associado ao arranque a frio é mínimo, uma vez que o 
lubrificante atinge rapidamente todos os componentes 
a lubrificar. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o ACEA E9/ E7 
o API CK-4 
o MB-Approval 228.31 
o MAN M3775; M3575 
o VOLVO VDS-4.5 
o RENAULT RVI RLD-4 
o MACK EO-S 4.5 
o CUMMINS CES 20086 
o DETROIT DIESEL 93K222 
o CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a 
o DEUTZ DQC III-10 LA 
o JASO DH-2 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 
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 Descrição: 
o Lubrificantes minerais monograduados (10W e 15W) e 

multigraduados (1030 e 20W20) de elevada qualidade, 
desenvolvidos para a lubrificação de transmissões 
mecânicas, sistemas hidráulicos de máquinas off-road 
(tratores, equipamento agrícola e máquinas de 
movimentação de terras) e compressores de ar, que 
necessitem de um produto com elevada capacidade 
detergente. 

o Cumpre os requisitos da especificação Caterpillar TO-
2. 
 

 Propriedades: 
o Adequadas propriedades antiferrugem e anti 

corrosão; 
o Elevada capacidade detergente; 
o Proteção anti desgaste; 
o Excelente estabilidade térmica e bom comportamento 

a baixas temperaturas; 
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o Elevado poder antioxidante; 
o Baixo ponto de fluxão. 
 

 Especificações / Aprovações: 
o API CF/SF 
o CATERPILLAR TO-2 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,57 
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 Descrição: 
o Lubrificante monograduado destinado à lubrificação 

de motores diesel, de aspiração natural ou 
turboalimentados. 

 

 Propriedades: 
o Propriedades anti desgaste, contribuindo para a 

redução do espelhamento dos cilindros; 
o Estável em serviço, garantindo a manutenção das 

suas características durante o período de utilização 
da carga de lubrificante; 

o Capacidade detergente / dispersante que permite 
manter em perfeitas condições de limpeza os 
diversos órgãos do motor, inibindo a formação de 
depósitos, lacas e vernizes, nomeadamente nas 
caixas dos segmentos e nas saias dos êmbolos. 

 

 Especificações / Aprovações: 
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Grade SAE 30 40 50 

E2 E2 E2 E2 

API CF/SG CF/SG CF/SG 

MB 228 Approval 228 228 

MTU --- TYPE 2 --- 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,86 
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 Descrição: 
o Lubrificante monograduado destinado à lubrificação 

de motores diesel, de aspiração natural ou 
turboalimentados. 

 

 Propriedades: 
o Propriedades anti desgaste, contribuindo para a 

redução do espelhamento dos cilindros; 
o Estável em serviço, garantindo a manutenção das 

suas características durante o período de utilização 
da carga de lubrificante; 

o Capacidade detergente / dispersante que permite 
manter em perfeitas condições de limpeza os 
diversos órgãos do motor, inibindo a formação de 
depósitos, lacas e vernizes, nomeadamente nas 
caixas dos segmentos e nas saias dos êmbolos. 

 

 Especificações / Aprovações: 
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Grade SAE 30 40 50 

ACEA E2 E2 E2 

API CF/SG CF/SG CF/SG 

MB 228 Approval 228 228 

MTU --- TYPE 2 --- 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,86 
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 Descrição: 
o Óleo lubrificante de elevada qualidade destinado 

especialmente a motores Diesel rápidos, marítimos ou 
estacionários sobrealimentados ou não. 

 

 Propriedades: 
o Excelente capacidade detergente/dispersante a altas 

e baixas temperaturas; 
o Elevada resistência à oxidação; 
o Boa capacidade anti desgaste; 
o Boa reserva alcalina; 
o Elevada ação anticorrosiva e antiferrugem. 
 

 Aplicações: 
o Motores Diesel rápidos marítimos ou estacionários, 

sobrealimentados ou não. 
 

 Especificações / Aprovações: 
o API CD  
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o BAUDOUIN Nivel 3 (Aprovação) 
o MIL L-2104 C 
o Pela sua reserva alcalina, o GALP CYLMAR 30 e 40 

satisfazem os requisitos da CATERPILLAR para os 
períodos de muda normais, e utilizando gasóleo com o 
máximo de 0,6% de enxofre. 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2 
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 Descrição: 
o Óleo lubrificante de elevada qualidade destinado 

especialmente a motores Diesel rápidos, marítimos ou 
estacionários sobrealimentados ou não. 

 

 Propriedades: 
o Excelente capacidade detergente/dispersante a altas 

e baixas temperaturas; 
o Elevada resistência à oxidação; 
o Boa capacidade anti desgaste; 
o Boa reserva alcalina; 
o Elevada ação anticorrosiva e antiferrugem. 
 

 Aplicações: 
o Motores Diesel rápidos marítimos ou estacionários, 

sobrealimentados ou não. 
 

 Especificações / Aprovações: 
o API CD  
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o BAUDOUIN Nível 3 (Aprovação) 
o MIL L-2104 C 
o Pela sua reserva alcalina, o GALP CYLMAR 30 e 40 

satisfazem os requisitos da CATERPILLAR para os 
períodos de muda normais, e utilizando gasóleo com o 
máximo de 0,6% de enxofre. 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2 
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 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, destinado a transmissões 

manuais, sincronizadas e não sincronizadas, de 
veículos pesados. Permite obter excelente 
performance sob condições de elevada severidade de 
operação e com amplitudes térmicas críticas. 

o Especialmente desenvolvido para cumprir os 
requisitos da norma MB 235.11. 

 

 Propriedades: 
o Elevada estabilidade térmica e resistência à oxidação; 
o Ótima resistência a cargas elevadas; 
o Boa fluidez a baixas temperaturas; 
o Permite intervalos de muda de lubrificante bastante 

alargados. 
 

 Aplicações: 
o Particularmente recomendado para utilização nas 

transmissões da Mercedes-Benz. 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
0

.1
1

.1
2 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 661 

 

 

 Especificações / Aprovações: 
o API GL-4 
o MAN 341 TYPE MB 
o MB Approval 235.11 
o ZF TE-ML 08 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 9,94 
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 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, destinado à lubrificação 

de caixas de velocidade manuais, sincronizadas e não 
sincronizadas de veículos pesados. Especialmente 
desenvolvido para utilização em caixas de velocidade 
manuais e automáticas ZF. 

o Apresenta características excecionais de limpeza e 
estabilidade térmica, tornando este produto adequado 
a condições de utilização severa e sujeitas a elevadas 
temperaturas. Permite intervalos de mudança de óleo 
bastante alargados. 

 

 Propriedades: 
o Excecional resistência a cargas específicas elevadas. 
o Excelente estabilidade térmica nas mais elevadas 

temperaturas e em serviço severo, permitindo a 
manutenção integral das suas características de 
lubrificação; 
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o Excelente resistência do lubrificante a fenómenos de 
oxidação; 

o Elevado poder refrigerante; 
o Elevada proteção contra o desgaste e corrosão. 
o Boa fluidez a baixas temperaturas; 
o Compatível com a maioria dos elastómeros. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o API GL-4 
o VOLVO 97037 
o MB 235.4 
o DAF 
o IVECO 
o MAN 341 Z4, E3 
o ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K (ZF003595) 
o EATON Europe (300.000 Km) 
o RENAULT 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 6,11 
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 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, destinado à lubrificação 

de caixas de velocidade manuais, sincronizadas e não 
sincronizadas de veículos pesados. Especialmente 
desenvolvido para utilização em caixas de velocidade 
manuais e automáticas ZF. 

o Apresenta características excecionais de limpeza e 
estabilidade térmica, tornando este produto adequado 
a condições de utilização severa e sujeitas a elevadas 
temperaturas. Permite intervalos de mudança de óleo 
bastante alargados. 

 

 Propriedades: 
o Excecional resistência a cargas específicas elevadas. 
o Excelente estabilidade térmica nas mais elevadas 

temperaturas e em serviço severo, permitindo a 
manutenção integral das suas características de 
lubrificação. 
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o Excelente resistência do lubrificante a fenómenos de 
oxidação. 

o Elevado poder refrigerante. 
o Elevada proteção contra o desgaste e corrosão. 
o Boa fluidez a baixas temperaturas. 
o Compatível com a maioria dos elastómeros. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o API GL-4 
o VOLVO 97037 
o MB 235.4 
o DAF 
o IVECO 
o MAN 341 Z4, E3 
o ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K (ZF003595) 
o EATON Europe (300.000 Km) 
o RENAULT 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 6,11 
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 Descrição: 
o Gama de lubrificantes minerais monograduados e 

multigraduados, para transmissões de veículos 
ligeiros e pesados. Especialmente indicados para 
caixas de velocidade. 

o Protegem e arrefecem o equipamento durante a 
operação. Ajudam a controlar a fricção e o desgaste 
das peças metálicas. Previnem o aparecimento de 
espumas e mantêm as suas características durante 
longos períodos de tempo. 

o Apresentam boa estabilidade térmica e resistência à 
oxidação. Proporcionam uma condução suave no 
decorrer das mudanças de velocidade. 

 

 Propriedades: 
o Resistência a cargas específicas elevadas em 

condições de rolamento e escorregamento. 
o Proteção contra o desgaste e a corrosão. 
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o Excelente estabilidade em serviço, resistindo ao 
envelhecimento e mantendo por períodos longos as 
suas características. 

 

 Especificações / Aprovações: 
 

 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2 

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 668 

 

 

 

  

 CNCM | 30/2020 | 3F 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, de qualidade excecional, 

formulado com bases PAO, para aplicação em caixas 
de velocidade automáticas e direções assistidas, de 
veículos ligeiros e pesados. 

o É igualmente destinado à utilização em direções 
assistidas e equipamentos hidráulicos de 
equipamentos agrícolas e construção civil e 
maquinaria de obras públicas. 

o É um lubrificante de alta performance, utilizando uma 
tecnologia avançada, com baixa viscosidade e 
adequado ao uso como um ATF Multi-Veículo nas OEM 
da América do Norte, Europa e Ásia. Este produto 
excede os requisitos da norma JASO 1A, criada pelos 
fabricantes de automóveis Japoneses, pelo que 
também é aconselhado para utilização nas caixas 
automáticas dos seus veículos. 

o Pelo leque bastante alargado de aplicações onde pode 
ser utilizado, este produto é especialmente adequado 
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para clientes com frotas mistas ou com diversos tipos 
de equipamentos, possibilitando assim reduzir o nº de 
produtos necessários e ajudando numa otimização de 
stocks e minimização de erros por utilização incorreta 
de produto. 

o Permite intervalos de mudança de óleo prolongados, 
de acordo com os estabelecidos por diversos 
fabricantes de equipamentos. 

 

 Propriedades: 
o Excelentes propriedades anti desgaste; 
o Elevado poder antioxidante, garantindo que a película 

lubrificante mantém inalteradas as suas 
características 
durante um período alargado e mesmo quando sujeita 
a condições extremas de temperatura e pressão; 

o Proteção elevada contra a corrosão e a ferrugem; 
o Resistência ao cisalhamento em serviço; 
o Elevada estabilidade e compatibilidade com o 

equipamento, ajudando a proteger os componentes 
críticos da bomba hidráulica e prevenindo fugas de 
óleo; 

o Características especiais de controlo do 
escorregamento dos órgãos de fricção, permitindo 
uma transição mais suave das mudanças e tornando 
assim a condução mais agradável para o condutor e 
para os passageiros; 

o Elevada compatibilidade com os vedantes. 
 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Especificações / Aprovações: 
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 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 5,27 
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 Descrição: 
o Lubrificante de elevada qualidade, do tipo Dexron II, 

para utilização em caixas de velocidades automáticas, 
direções assistidas e sistemas hidráulicos. Pode ainda 
ser aplicado em alguns tipos de caixas de velocidade 
manuais. 

  

 Propriedades: 
o Características especiais de controlo do 

escorregamento dos órgãos de fricção; 
o Adequada fluidez a baixa temperatura; 
o Excelentes propriedades anti desgaste; 
o Resistência à oxidação e grande estabilidade térmica; 
o Compatível com os elastómeros. 
 

 Aplicações: 
o Transmissões automáticas de veículos automóveis; 

transmissões servo-comandadas (powershift); 
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sistemas hidráulicos e conversores de binário; 
direções assistidas. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o GM DEXRON II–D 
o MAN 339 Type Z-1, V-1, L-2 
o MB 236.1; 236.7 
o FORD MERCON 
o FORD M2C 138-CJ; M2C 166-H 
o VOITH (DIWA e Midimat) 55.6335.36 (G607) 
o VOLVO 97335; 97325 
o CATERPILLAR TO-2 
o ZF TE-ML 03D, 05L, 09, 11A, 17C 
o ZF TE-ML 04D, 14A (ZF ZF000331) 
o DENISON HF-0 
o VICKERS M-2950-S; I-286-S 
o SUNDSTRAND-SAUER 
o ALLISON C-4 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,5 
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 Descrição: 
o Lubrificante sintético de elevada qualidade, para 

aplicação em caixas de velocidades automáticas, de 
veículos ligeiros e pesados, bem como máquinas de 
obras públicas e mineira, onde seja solicitado um 
fluido do tipo DEXRON III. 

o Pode ainda ser utilizado em direções assistidas e 
equipamentos hidráulicos na indústria mineira, 
marinha e construção que incorporem bombas 
Vickers, Sundstrand e Denison (HF-O). 

o Não está recomendado para aplicações onde se 
especifique um fluido FORD M2C33-F/G. 

 

 Propriedades: 
o Características especiais de controlo do 

escorregamento dos órgãos de fricção; 
o Excelentes propriedades antidesgaste; 
o Proteção elevada contra a corrosão e a ferrugem; 
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o Elevado poder antioxidante e grande estabilidade 
térmica; 

o Elevada resistência ao cisalhamento em serviço; 
o Compatibilidade com os vedantes devidamente 

controlada. 
 

 Aplicações: 
o Caixas de velocidades automáticas. 
o Sistemas hidráulicos e conversores de binário. 
o Direções assistidas. 
 

 Especificações / Aprovações: 
o GM DEXRON III–H 
o ALLISON C-4; TES 389 
o MAN 339 Type Z-1, V-1, L-1 
o MB 236.1, 236.5, 236.10 
o MB APPROVAL 236.9 
o FORD MERCON 
o FORD M2C 138-CJ; M2C 166-H 
o VOLVO 97341 
o VOITH (DIWA e Midimat) 55.6335.36 (G607) 
o CATERPILLAR TO-2 
o ZF TE-ML 09, 11B 
o ZF TE-ML 04D, 14A, 17C (ZF001425) 
o DENISON HF-0 
o VOLVO 97341 
o VICKERS 
o SUNDSTRAND 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 
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 Preço em Euros s/IVA 4,02 
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 Descrição: 
o Lubrificante mineral para aplicação em transmissões 

automáticas e direções assistidas de veículos 
automóveis, para as quais o construtor recomende um 
fluido do tipo FORD M2C-33F ou FORD M2C-33G. 

 

 Propriedades: 
o Coeficientes de atrito estático e dinâmico 

cuidadosamente equilibrados, evitando ruídos e 
vibrações nas transmissões. 

o Elevado índice de viscosidade. 
o Proteção contra o desgaste, a corrosão e a ferrugem. 
o Resistência à oxidação. 
o Compatível com os elastómeros. 
o Elevado poder anti espuma e de libertação de ar. 
 

 Especificações / Aprovações: 
o FORD M2C-33F (Type F) 
o VOLVO 97330 
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o FORD M2C-33G (Type G) 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,57 
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 Descrição: 
o Lubrificante sintético de elevada qualidade, para 

aplicação em caixas de velocidades automáticas, de 
veículos ligeiros e pesados, bem como máquinas de 
obras públicas e mineira, onde seja solicitado um 
fluido do tipo DEXRON III. 

o Pode ainda ser utilizado em direções assistidas e 
equipamentos hidráulicos na indústria mineira, 
marinha e construção que incorporem bombas 
Vickers, Sundstrand e Denison (HF-O). 

o Não está recomendado para aplicações onde se 
especifique um fluido FORD M2C33-F/G. 

 

 Propriedades: 
o Características especiais de controlo do 

escorregamento dos órgãos de fricção; 
o Excelentes propriedades antidesgaste; 
o Proteção elevada contra a corrosão e a ferrugem; 
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o Elevado poder antioxidante e grande estabilidade 
térmica; 

o Elevada resistência ao cisalhamento em serviço; 
o Compatibilidade com os vedantes devidamente 

controlada. 
 

 Aplicações: 
o Caixas de velocidades automáticas. 
o Sistemas hidráulicos e conversores de binário. 
o Direções assistidas. 
 

 Especificações / Aprovações: 
o GM DEXRON III–H 
o ALLISON C-4; TES 389 
o MAN 339 Type Z-1, V-1, L-1 
o MB 236.1, 236.5, 236.10 
o MB APPROVAL 236.9 
o FORD MERCON 
o FORD M2C 138-CJ; M2C 166-H 
o VOLVO 97341 
o VOITH (DIWA e Midimat) 55.6335.36 (G607) 
o CATERPILLAR TO-2 
o ZF TE-ML 09, 11B 
o ZF TE-ML 04D, 14A, 17C (ZF001425) 
o DENISON HF-0 
o VOLVO 97341 
o VICKERS 
o SUNDSTRAND 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 
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 Preço em Euros s/IVA 4,02 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Descrição: 
o Lubrificante mineral do tipo GM TASA (GM Automatic 

Transmission Fluid, Type A, Suffix A) para uso em 
transmissões automáticas de veículos automóveis, 
conversores de binário, direções assistidas e alguns 
dispositivos hidráulicos exigindo óleos deste tipo. 
Pode ainda ser utilizado em alguns tipos de caixas de 
velocidades manuais. 

 

 Propriedades: 
o Coeficientes de atrito estático e dinâmico devidamente 

regulados por aditivação especial, permitindo um 
escorregamento controlado dos materiais de fricção; 

o Elevado índice de viscosidade e grande resistência ao 
cisalhamento em serviço; 

o Adequada fluidez a baixas temperaturas; 
o Proteção contra o desgaste, a corrosão e a ferrugem. 
o Elevado poder antioxidante e boa estabilidade térmica 

permitindo grandes períodos de utilização; 
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o Propriedades anti espuma. 
 

 Especificações / Aprovações: 
o GM TASA  
o MB 236.2 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,32 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, incorporando a mais 

avançada tecnologia de aditivação, especialmente 
desenvolvido para a lubrificação de caixas de 
transmissão manuais, sincronizadas e não 
sincronizadas, e diferenciais incluindo os hipóides. 

 

 Propriedades: 
o Excecional resistência a cargas específicas elevadas, 

em condições de rolamento e escorregamento a altas 
ou baixas velocidades, ou de choque; 

o Excelente estabilidade térmica nas mais elevadas 
temperaturas e em serviço severo, permitindo a 
manutenção integral das suas características de 
lubrificação; 

o Excelente resistência do lubrificante a fenómenos de 
oxidação; 

o Elevado poder refrigerante; 
o Elevada proteção contra o desgaste e corrosão; 
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o Boa fluidez a baixas temperaturas; 
o Compatível com a maioria dos elastómeros. 
 

 Especificações / Aprovações: 
 

 
 

 Caraterísticas Principais: 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 6,31 
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 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, incorporando a mais 

avançada tecnologia de aditivação, especialmente 
desenvolvido para a lubrificação de caixas de 
transmissão manuais, sincronizadas e não 
sincronizadas, e diferenciais incluindo os hipóides. 

 

 Propriedades: 
o Excecional resistência a cargas específicas elevadas, 

em condições de rolamento e escorregamento a altas 
ou baixas velocidades, ou de choque. 

o Excelente estabilidade térmica nas mais elevadas 
temperaturas e em serviço severo, permitindo a 
manutenção integral das suas características de 
lubrificação. 

o Excelente resistência do lubrificante a fenómenos de 
oxidação. 

o Elevado poder refrigerante. 
o Elevada proteção contra o desgaste e corrosão. 
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o Boa fluidez a baixas temperaturas. 
o Compatível com a maioria dos elastómeros. 
 

 Especificações / Aprovações: 
 

 
 

 Caraterísticas Principais: 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 5,2 
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 Descrição: 
o Lubrificantes minerais monograduados e 

multigraduados, contendo aditivos EP (Extrema 
Pressão), para transmissões de veículos ligeiros e 
pesados. Especialmente indicado para diferenciais. 

o Protegem e arrefecem o equipamento durante a 
operação. Ajudam a controlar a fricção e o desgaste 
das peças metálicas. Proporcionam resistência a 
cargas específicas elevadas, em condições de 
rolamento e escorregamento, a altas ou baixas 
velocidades, ou de choque, assegurando uma 
lubrificação perfeita, nomeadamente nos 
diferenciais hipóides a trabalhar sob regime severo. 

 

 Propriedades: 
o Resistência a cargas específicas elevadas, em 

condições de rolamento e escorregamento, a altas 
ou baixas velocidades, ou de choque, assegurando 
uma lubrificação perfeita, nomeadamente nos 
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diferenciais hipóides, trabalhando sob serviço 
severo; 

o Capacidade anti-desgaste e anti-corrosão; 
o Poder anti-espuma; 
o Resistência à oxidação. 
 

 Especificações / Aprovações: 
 

 
 

 Caraterísticas Principais: 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,29 
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 Descrição: 
o Lubrificantes minerais monograduados e 

multigraduados, contendo aditivos EP (Extrema 
Pressão), para transmissões de veículos ligeiros e 
pesados. Especialmente indicado para diferenciais. 

o Protegem e arrefecem o equipamento durante a 
operação. Ajudam a controlar a fricção e o desgaste 
das peças metálicas. Proporcionam resistência a 
cargas específicas elevadas, em condições de 
rolamento e escorregamento, a altas ou baixas 
velocidades, ou de choque, assegurando uma 
lubrificação perfeita, nomeadamente nos 
diferenciais hipóides a trabalhar sob regime severo. 

 

 Propriedades: 
o Resistência a cargas específicas elevadas, em 

condições de rolamento e escorregamento, a altas 
ou baixas velocidades, ou de choque, assegurando 
uma lubrificação perfeita, nomeadamente nos 
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diferenciais hipóides, trabalhando sob serviço 
severo; 

o Capacidade anti-desgaste e anti-corrosão; 
o Poder anti-espuma; 
o Resistência à oxidação. 
 

 Especificações / Aprovações: 
 

 
 

 Caraterísticas Principais: 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,39 
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 Descrição: 
o Lubrificante 100% sintético, incorporando a mais 

avançada tecnologia de aditivação, especialmente 
desenvolvido para a lubrificação de caixas de 
transmissão manuais, sincronizadas e não 
sincronizadas, e diferenciais incluindo os hipóides. 

 

 Propriedades: 
o Excecional resistência a cargas específicas 

elevadas, em condições de rolamento e 
escorregamento a altas ou baixas velocidades, ou de 
choque; 

o Excelente estabilidade térmica nas mais elevadas 
temperaturas e em serviço severo, permitindo a 
manutenção integral das suas características de 
lubrificação; 

o Excelente resistência do lubrificante a fenómenos de 
oxidação; 

o Elevado poder refrigerante; 
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o Elevada proteção contra o desgaste e corrosão; 
o Boa fluidez a baixas temperaturas; 
o Compatível com a maioria dos elastómeros. 
 

 Especificações / Aprovações: 
 

 
 

 Caraterísticas Principais: 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 6,31 
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 Descrição: 
o Lubrificantes minerais monograduados (10W e 15W) e 

multigraduados (1030 e 20W20) de elevada qualidade, 
desenvolvidos para a lubrificação de transmissões 
mecânicas, sistemas hidráulicos de máquinas off-road 
(tratores, equipamento agrícola e máquinas de 
movimentação de terras) e compressores de ar, que 
necessitem de um produto com elevada capacidade 
detergente. 

o Cumpre os requisitos da especificação Caterpillar TO-
2. 

 

 Propriedades: 
o Adequadas propriedades antiferrugem e anti 

corrosão; 
o Elevada capacidade detergente; 
o Proteção anti desgaste, 
o Excelente estabilidade térmica e bom comportamento 

a baixas temperaturas; 
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o Elevado poder antioxidante; 
o Baixo ponto de fluxão. 
 

 Especificações / Aprovações: 
o API CF/SF 
o CATERPILLAR TO-2 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,69 
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 Descrição: 
o Óleos hidráulicos formulados a partir de bases 

minerais selecionadas, com propriedades anti 
desgaste especialmente reforçadas. 

 

 Propriedades: 
o Capacidade anti desgaste reforçada tendo em vista a 

proteção das bombas e demais elementos 
mecânicos dos sistemas; 

o Boa estabilidade à oxidação; 
o Boa proteção contra a corrosão e a ferrugem; 
o Boa capacidade anti espuma e de libertação de ar; 
o Compatibilidade com os elastómeros devidamente 

controlada; 
o Baixo ponto de fluxão; 
o Boa desemulsibilidade. 
 

 Aplicações: 
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o Circuitos hidráulicos, bombas, órgãos de regulação 
e servomecanismos que trabalham sob regime 
severo de carga. As graduações mais elevadas são 
particularmente recomendadas para a lubrificação 
de caixas de engrenagens quando se exija um óleo 
deste tipo. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o DIN 51524 Parte 2 (HLP) 
o ISO 11158 (HM) 
o AFNOR NFE 48-603 (HM) 
o Asle 70-1, 70-2, 70-3 
o BF Goodrich 0152 
o BOSCH REXROTH RE 90220-01 (APROVAÇÃO 

GRADE ISO 46) 
o Cetop RP 91H 
o Cincinnati Machine P-68 (HM-32), P-69 (HM-68) e P-70 

(HM-46) 
o Denison HF-0, HF-1 e HF-2 (APROVAÇÃO) 
o Ford M6C-32 
o GM LH-04-01, LH-06-1, LH-15-1 
o Lee Norse 100-1 
o Racine Model S 
o US Steel nº 126 e 127 
o VDMA 24318 
o Vickers M-2950-S e I-286-S 
o Produto Apto a ser utilizado em vequipamentos 

Sandretto. 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 
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 Preço em Euros s/IVA 1,44 
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 Descrição: 
o Óleos hidráulicos com propriedades anti desgaste e 

alto índice de viscosidade. 
 

 Propriedades: 
o Elevado índice de viscosidade; 
o Elevada resistência aos efeitos de corte (shear 

strees); 
o Aditivação anti desgaste reforçada, tendo em vista a 

proteção das bombas e demais elementos mecânicos 
dos sistemas hidráulicos; 

o Boa estabilidade à oxidação; 
o Boa proteção contra a corrosão e a ferrugem; 
o Compatibilidade com os elastómeros devidamente 

controlada; 
o Baixo ponto de fluidez; 
o Boa capacidade de separação de água e resistência à 

hidrólise. 
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 Aplicações: 
o Circuitos hidráulicos e sistemas de circulação de 

elevada performance, bombas, órgãos de regulação, 
servomecanismos, etc., que operam sob condições 
severas de funcionamento e grandes amplitudes 
térmicas. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o DIN 51524 Parte 3 (HVLP) • 
o ISO 11158 (HM) 
o Denison HF-0, HF-1, HF-2 
o ASTM D6158 
o Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 
 

 Caraterísticas Principais: 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,65 
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 Descrição: 
o Óleos hidráulicos com propriedades anti desgaste e 

alto índice de viscosidade. 
 

 Propriedades: 
o Elevado índice de viscosidade; 
o Elevada resistência aos efeitos de corte (shear 

strees); 
o Aditivação anti desgaste reforçada, tendo em vista a 

proteção das bombas e demais elementos mecânicos 
dos sistemas hidráulicos; 

o Boa estabilidade à oxidação; 
o Boa proteção contra a corrosão e a ferrugem; 
o Compatibilidade com os elastómeros devidamente 

controlada; 
o Baixo ponto de fluidez; 
o Boa capacidade de separação de água e resistência à 

hidrólise. 
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 Aplicações: 
o Circuitos hidráulicos e sistemas de circulação de 

elevada performance, bombas, órgãos de regulação, 
servomecanismos, etc., que operam sob condições 
severas de funcionamento e grandes amplitudes 
térmicas. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o DIN 51524 Parte 3 (HVLP)  
o ISO 11158 (HM) 
o Denison HF-0, HF-1, HF-2 
o ASTM D6158 
o Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 
 

 Caraterísticas Principais: 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,68 
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 Descrição: 
o Óleos hidráulicos com propriedades anti desgaste e 

alto índice de viscosidade. 
 

 Propriedades: 
o Elevado índice de viscosidade; 
o Elevada resistência aos efeitos de corte (shear 

strees); 
o Aditivação anti desgaste reforçada, tendo em vista a 

proteção das bombas e demais elementos mecânicos 
dos sistemas hidráulicos; 

o Boa estabilidade à oxidação; 
o Boa proteção contra a corrosão e a ferrugem; 
o Compatibilidade com os elastómeros devidamente 

controlada; 
o Baixo ponto de fluidez; 
o Boa capacidade de separação de água e resistência à 

hidrólise. 
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 Aplicações: 
o Circuitos hidráulicos e sistemas de circulação de 

elevada performance, bombas, órgãos de regulação, 
servomecanismos, etc., que operam sob condições 
severas de funcionamento e grandes amplitudes 
térmicas. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o DIN 51524 Parte 3 (HVLP) 
o ISO 11158 (HM) 
o Denison HF-0, HF-1, HF-2 
o ASTM D6158 
o Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 

 

 Caraterísticas Principais: 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,68 
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 Descrição: 
o Óleo lubrificante biodegradável de elevada 

qualidade. Reduzido impacto ambiental, 
especialmente recomendado para a lubrificação de 
hidráulicos. 

o Formulado com bases éster sintéticas, rapidamente 
biodegradáveis, isentas de zinco e um conjunto de 
aditivos de baixo impacto ambiental, que minimizam 
o desgaste e a corrosão e garantem boa capacidade 
lubrificante.  

o Cumpre os requisitos para classificação HFD-U. 
 

 Propriedades: 
o Elevada lubricidade; 
o Reduzido impacto ambiental; 
o Rápida biodegradabilidade; 
o Proteção anti desgaste e anti corrosão; 
o Boa estabilidade à oxidação; 
o Não contém zinco. 
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 Aplicações: 
o Especialmente recomendada para sistemas 

hidráulicos que operem em condições, onde possa 
ocorrer a contaminação de solos ou de cursos de 
água. 

 

 Especificações / Aprovações: 
o I ISO 15380: HEESISO 15380 
o ISO 6743-4 Cat HEES 
o VDMA 24568 TYP HEES 
o Comply with Ecolable requirements 
o AFNOR 
o SS 155 34 34 
o DIN 51524 
o DENISON HF1, HF2 e HF6 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 5,14 
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 Descrição: 
o Fluido sintético para os sistemas hidráulicos de 

travagem e de embraiagem de veículos automóveis e 
de motos. 

 

 Propriedades: 
o Resistente à corrosão e à oxidação e compatível com 

borrachas. 
o Compatível com outros fluidos DOT 3, DOT 4 e DOT 

5.1. 
 

 Aplicações: 
o Freios hidráulicos. 
o Sistemas hidráulicos de embraiagens. 
 

 Conselhos para Utilização: 
o Deve observar-se o maior cuidado e limpeza no 

manuseamento deste produto, especialmente quando 
das aberturas e fechos das tampas das embalagens e 
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evitar todo o contacto com a água, óleo mineral, 
combustível, etc. 

o A eventual contaminação com óleo ou combustível 
poderá levar ao ataque dos elastómeros. 

o Devido à sua composição, este produto ataca as 
pinturas, não se devendo, portanto, permitir que 
pingue ou escorra sobre as carroçarias dos 
automóveis. 

 

 Especificações: 
o FMVSS    Nº 116 - DOT 3 e 4 
o SAE J      1703 
o ISO           4925 
o INTA        4925    UNE 26-109-88 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

(valores típicos) 

  

Cor âmbar 

Viscosidade cinemática @ - 40 C, 

mm2/s (D445) 

1300 

Ponto de ebulição de refluxo no 

equilíbrio, C 

>260 

Ponto de ebulição do fluido húmido, 
C 

170 

 

 Embalagens: 
o Balde 20 L 
o Caixa 24x500 ml 
o Caixa 24x250 ml 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 3,81 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Descrição: 
o Massa lubrificante biodegradável de sabão de lítio. 

Formulada com ésteres sintéticos, rapidamente 
biodegradáveis e um conjunto de aditivos de baixo 
impacto ambiental, que garante uma forte adesividade 
às superfícies metálicas, o que lhe confere elevada 
protecção contra a corrosão e excelente resistência à 
água. 

o Lubrificação assegurada por longos períodos 
diminuindo o desgaste do material. 

 

 Propriedades: 
o Grande adesividade dos óleos base e aditivos às 

superfícies metálicas; 
o Resistente à água; 
o Elevada proteção contra a corrosão; 
o Facilmente biodegradável. 
 

 Aplicações: 
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o Especialmente recomendada para situações de 
lubrificação perdida, onde possa ocorrer a 
contaminação de solos ou de cursos de água. 

 

 Especificações 
o Cumpre os requisitos para classificação europeia 

Ecolabel. 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 
 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 9,39 
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 Descrição: 
o Massa lubrificante formulada com óleos minerais 

altamente refinados e espessante de complexo de lítio. 
Possui uma boa capacidade de envolvimento das 
peças, sendo totalmente insolúvel em água. Isenta de 
compostos organometálicos pesados, chumbo e 
derivados de cloro. 

 

 Propriedades: 
o Resistente à ação da água; 
o Estabilidade mecânica; 
o Resistente a cargas elevadas; 
o Extrema pressão; 
o Excelente resistência à oxidação, corrosão e 

ferrugem. 
 

 Aplicações: 
o É recomendada para todo o tipo de elementos e 

rolamentos sujeitos a elevadas temperaturas sob 
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fortes cargas e pressões, como sejam o caso de 
siderurgias, operações de laminação, indústria 
mineira e operações de máquinas de obras públicas. 

 

 Especificações 
o DIN 51502: KP 2 N-20 
o Cumpre as especificações da USSL Nº. 370 (massa de 

extrema pressão para altas temperaturas) e Nº 375 
(massa para utilizar em trens de laminação) 

o ISO 6743-9: L-X-BDEB 2 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 3,68 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Descrição: 
o Massas de elevada qualidade, possuindo base 

sintética (PAO) e sabão complexo de alumínio, do tipo 
multipurpose. 

 

 Propriedades: 
o Excelente resistência à remoção com água; 
o Excelente resistência ao cisalhamento; 
o Bom desempenho a altas temperaturas; 
o Características antiferrugem e oxidação; 
o Capacidade anti desgaste e de resistência a cargas 

específicas de níveis bastante elevados; 
o Toxicidade extremamente baixa; 
o Não reativa ou corrosiva relativamente ao cobre, 

alumínio e aço. 
 

 Aplicações: 
o São especialmente indicadas para a utilização na 

indústria alimentar onde o contacto acidental com os 
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alimentos possa ocorrer, nomeadamente em 
chumaceiras lisas e antifricção, rolamentos, guias e 
barramentos. São formuladas com ingredientes 
aprovados pela FDA, e possuem uma aprovação NSF a 
nível internacional. 

 

 Especificações 
 

 M 0 M 1 M 2 
ISO 6743-9: L-XEEHB 0 L-XEEHB 1 L-XEEHB 2 
DIN 51502: GPFHC 0 P-

40 
KPFHC 1 P-
40 

GPFHC 2 P-
40 

 
 

o Possui a aprovação NSF H-1 (antigo USDA H-1): 
“Lubrificantes passíveis de ter contacto incidental 
com os alimentos”; 

o Possui na sua formulação, apenas componentes 
aprovados pela FDA – Regulamento 21CFR 178.3570, 
norma esta específica para constituintes de 
lubrificantes, utilizados em aplicações onde possa 
existir contacto incidental com os alimentos; 

o Cumprem os requisitos da NLGI e ELGI; 
o Cumprem os requisitos Kosher e Halal. 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 
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 Preço em Euros s/IVA 9,51 
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 Descrição: 
o Massas de elevada qualidade, possuindo óleos base 

medicinais e sabão complexo 
o de alumínio, do tipo multipurpose. 
 

 Propriedades: 
o Excelente resistência à remoção com água; 
o Excelente resistência ao cisalhamento; 
o Bom desempenho a altas temperaturas; 
o Características antiferrugem e oxidação; 
o Capacidade anti desgaste e de resistência a cargas 

específicas de níveis bastante elevados; 
o Toxicidade extremamente baixa; 
o Não reativa ou corrosiva relativamente ao cobre, 

alumínio e aço. 
 

 Aplicações: 
o São especialmente indicadas para a utilização na 

indústria alimentar onde o contacto acidental com os 
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alimentos possa ocorrer, nomeadamente em 
chumaceiras lisas e antifricção, rolamentos, guias e 
barramentos. São formuladas com ingredientes 
aprovados pela FDA, e possuem uma aprovação NSF a 
nível internacional. 

 

 Especificações 
 

 M 00 
DIN 51502: GP 00 N-20 

 
 

o Possui a aprovação NSF H-1 (antigo USDA H-1): 
“Lubrificantes passíveis de ter contacto incidental 
com os alimentos”; 

o Possui na sua formulação, apenas componentes 
aprovados pela FDA – Regulamento 21CFR 178.3570, 
norma esta específica para constituintes de 
lubrificantes, utilizados em aplicações onde possa 
existir contacto incidental com os alimentos; 

o Cumprem os requisitos da NLGI e ELGI; 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 9,1 
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 Descrição: 
o Massas de elevada qualidade, possuindo base 

sintética (PAO) e sabão complexo de alumínio, do tipo 
multipurpose. 

 

 Propriedades: 
o Excelente resistência à remoção com água; 
o Excelente resistência ao cisalhamento; 
o Bom desempenho a altas temperaturas; 
o Características antiferrugem e oxidação; 
o Capacidade anti desgaste e de resistência a cargas 

específicas de níveis bastante elevados; 
o Toxicidade extremamente baixa; 
o Não reativa ou corrosiva relativamente ao cobre, 

alumínio e aço. 
 

 Aplicações: 
o São especialmente indicadas para a utilização na 

indústria alimentar onde o contacto acidental com os 
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alimentos possa ocorrer, nomeadamente em 
chumaceiras lisas e antifricção, rolamentos, guias e 
barramentos. São formuladas com ingredientes 
aprovados pela FDA, e possuem uma aprovação NSF a 
nível internacional. 

 

 Especificações 
 

 M 0 M 1 M 2 
ISO 6743-9: L-XEEHB 0 L-XEEHB 1 L-XEEHB 2 
DIN 51502: GPFHC 0 P-

40 
KPFHC 1 P-
40 

GPFHC 2 P-
40 

 
 

o Possui a aprovação NSF H-1 (antigo USDA H-1): 
“Lubrificantes passíveis de ter contacto incidental 
com os alimentos”; 

o Possui na sua formulação, apenas componentes 
aprovados pela FDA – Regulamento 21CFR 178.3570, 
norma esta específica para constituintes de 
lubrificantes, utilizados em aplicações onde possa 
existir contacto incidental com os alimentos; 

o Cumprem os requisitos da NLGI e ELGI; 
o Cumprem os requisitos Kosher e Halal. 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 
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 Preço em Euros s/IVA 9,51 
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 Descrição: 
o Fluído anticongelante de longa duração, destinado aos 

sistemas de refrigeração de motores. 
o Constituído essencialmente por etilenoglicol e agentes 

inibidores de corrosão. Protege da corrosão os 
componentes metálicos do motor, incluindo os que 
possuem ligas de alumínio. 

o Garante proteção eficiente à congelação e ao 
sobreaquecimento dos sistemas de refrigeração 
durante todo o ano. 
 

 Propriedades: 
o Eficiente poder abaixador do ponto de congelação da 

água; 
o Excelente capacidade de dissipação do excesso de 

calor do motor; 
o Compatível com a maioria dos anticongelantes de 

etilenoglicol; 
o Total proteção anticorrosiva das ligas metálicas; 
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o Grande estabilidade química; 
o Compatibilidade com águas duras (não provoca 

precipitação ou floculação); 
o Compatível com vedantes, tubagens e componentes 

plásticos.. 
 

 Aplicações: 
o Sistemas de refrigeração de motores térmicos, após 

diluição com Água Desmineralizada Galp Care. 
 

 Conselhos para Utilização: 
1 - PROPORÇÕES DE MISTURA 
Para uma acão de refrigeração, anticongelante e anticorrosiva 

eficaz, recomenda-se: 

o Para veículos automóveis: 
Diluição de 33% de Galp Care Anticongelante Concentrado 
Premium (1 parte de Anticongelante + 2 partes de Água 
Desmineralizada), à qual corresponde um ponto de congelação 
de -20 °C. 

o Para motociclos: 
Diluição de 50% de Galp Care Anticongelante Concentrado 
Premium (1 parte de Anticongelante + 1 parte de Água 
Desmineralizada), à qual corresponde um ponto de congelação 
de - 40 °C. 
 
 

2 - PERÍODOS DE MUDA 
Os fluídos de refrigeração em serviço deverão ser renovados 

periodicamente de acordo com as indicações do construtor do 
equipamento, para se garantir a máxima protecção dos circuitos de 
refrigeração. 
 

 Principais Especificações / Testes: 
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 Caraterísticas Principais: 
 

(valores típicos) 

  

Cor Laranja 

Massa volúmica a 15 °C, kg / l 

(D4052/ D1298) 

1,116 

Ponto de Inflamação, PM, ºC (D93) 115 

pH a 50% diluição (D1287) 8,6 

pH a 33% diluição (D1287)  8,3 
 

 Embalagens: 
o Tambor 208 L 
o Balde 20 L 
o Caixas 6 x 1 L 
 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 3,58 
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 Descrição: 
o Fluído para os sistemas de refrigeração de motores, 

pronto a utilizar. 
o Constituído essencialmente por etilenoglicol diluído a 

33% em água desmineralizada Galp Care (Galp Care 
Ant. Diluído 33% Premium) ou por etilenoglicol diluído 
a 50% em água desmineralizada Galp Care (Galp Care 
Ant. Diluído 50% Premium). 

o Possui aditivos que conferem uma elevada protecção 
à corrosão, aos sistemas de refrigeração, incluindo os 
que possuem ligas de alumínio. 

o Garante uma proteção eficiente à congelação e 
sobreaquecimento dos sistemas, durante todo o ano. 

 

 Propriedades: 
o Eficiente poder redutor do ponto de congelação da 

água; 
o Excelente capacidade de dissipação do excesso de 

calor do motor; 
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o Compatível com a maioria dos anticongelantes de 
etilenoglicol; 

o Total proteção anticorrosiva das ligas metálicas; 
o Grande estabilidade química; 
o Compatível com vedantes, tubagens e componentes 

plásticos; 
o Elimina os riscos de depósito calcário, normalmente 

causados pela dureza da água. 
 

 Aplicações: 
o Aplicação direta nos sistemas de refrigeração de 

motores. Não necessita e não deve ser diluído. 
 

 Conselhos para Utilização: 
 PERÍODOS DE MUDA 

o Os fluídos de refrigeração em serviço deverão ser 
renovados periodicamente de acordo com as 
indicações do construtor do equipamento, para se 
garantir a máxima proteção dos circuitos de 
refrigeração. 

 

 Principais Especificações / Testes: 

 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

(valores típicos) 

 Ant. Dil. 

33% 
Premium 

Ant. Dil. 

50% 
Premium 

Cor Laranja Laranja 
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Massa Volúmica a 20ºC, 

kg / l (D1298/ D4052) 

1,05 1,07 

Ponto de congelação, ºC 

(D1177) 

-20 - 40 

pH (D1287) 8,3 8,6 
 

 Embalagens: 
o Tambor 205 L 
o Caixas 4 x 5 L 
o Caixas 6 x 1 L (Apenas disponível para o produto GALP 

CARE ANT. DIL. 33% PREMIUM). 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,25 
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 Descrição: 
o Fluído para os sistemas de refrigeração de motores, 

pronto a utilizar. 
o Constituído essencialmente por etilenoglicol diluído a 

33% em água desmineralizada Galp Care (Galp Care 
Ant. Diluído 33% Premium) ou por etilenoglicol diluído 
a 50% em água desmineralizada Galp Care (Galp Care 
Ant. Diluído 50% Premium). 

o Possui aditivos que conferem uma elevada proteção à 
corrosão, aos sistemas de refrigeração, incluindo os 
que possuem ligas de alumínio. 

o Garante uma proteção eficiente à congelação e 
sobreaquecimento dos sistemas, durante todo o ano. 

 

 Propriedades: 
o Eficiente poder redutor do ponto de congelação da 

água; 
o Excelente capacidade de dissipação do excesso de 

calor do motor; 
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o Compatível com a maioria dos anticongelantes de 
etilenoglicol; 

o Total proteção anticorrosiva das ligas metálicas; 
o Grande estabilidade química; 
o Compatível com vedantes, tubagens e componentes 

plásticos; 
o Elimina os riscos de depósito calcário, normalmente 

causados pela dureza da água. 
 

 Aplicações: 
o Aplicação direta nos sistemas de refrigeração de 

motores. Não necessita e não deve ser diluído. 
 

 Conselhos para Utilização: 
PERÍODOS DE MUDA 

o Os fluídos de refrigeração em serviço deverão ser 
renovados periodicamente de acordo com as 
indicações do construtor do equipamento, para se 
garantir a máxima proteção dos circuitos de 
refrigeração. 

 

 Principais Especificações / Testes: 

 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

(valores típicos) 

 Ant. Dil. 

33% 
Premium 

Ant. Dil. 

50% 
Premium 

Cor Laranja Laranja 
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Massa Volúmica a 20ºC, 

kg / l (D1298/ D4052) 

1,05 1,07 

Ponto de congelação, ºC 

(D1177) 

- 20 - 40 

pH (D1287) 8,3 8,6 
 

 Embalagens: 
o Tambor 205 L 
o Caixas 4 x 5 L 
o Caixas 6 x 1 L (Apenas disponível para o produto GALP 

CARE ANT. DIL. 33% PREMIUM). 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,68 
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 Descrição: 
o Fluído para os sistemas de refrigeração de motores, 

pronto a utilizar. 
o Constituído essencialmente por etilenoglicol diluído 

a 33% em água desmineralizada Galp Care (Galp 
Care Ant. Diluído 33% Premium) ou por etilenoglicol 
diluído a 50% em água desmineralizada Galp Care 
(Galp Care Ant. Diluído 50% Premium). 

o Possui aditivos que conferem uma elevada proteção 
à corrosão, aos sistemas de refrigeração, incluindo 
os que possuem ligas de alumínio. 

o Garante uma proteção eficiente à congelação e 
sobreaquecimento dos sistemas, durante todo o ano. 

 

 Propriedades: 
o Eficiente poder redutor do ponto de congelação da 

água; 
o Excelente capacidade de dissipação do excesso de 

calor do motor; 
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o Compatível com a maioria dos anticongelantes de 
etilenoglicol; 

o Total proteção anticorrosiva das ligas metálicas; 
o Grande estabilidade química; 
o Compatível com vedantes, tubagens e componentes 

plásticos; 
o Elimina os riscos de depósito calcário, normalmente 

causados pela dureza da água. 
 

 Aplicações: 
o Aplicação direta nos sistemas de refrigeração de 

motores. Não necessita e não deve ser diluído. 
 

 Conselhos para Utilização: 
PERÍODOS DE MUDA 

o Os fluídos de refrigeração em serviço deverão ser 
renovados periodicamente de acordo com as 
indicações do construtor do equipamento, para se 
garantir a máxima proteção dos circuitos de 
refrigeração. 

 

 Principais Especificações / Testes: 

 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

(valores típicos) 

 Ant. Dil. 
33% 

Premium 

Ant. Dil. 
50% 

Premium 

Cor Laranja Laranja 
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Massa Volúmica a 20ºC, 

kg / l (D1298/ D4052) 

1,05 1,07 

Ponto de congelação, ºC 

(D1177) 

- 20 - 40 

pH (D1287) 8,3 8,6 
 

 Embalagens: 
o Tambor 205 L 
o Caixas 4 x 5 L 
o Caixas 6 x 1 L (Apenas disponível para o produto 

GALP CARE ANT. DIL. 33% PREMIUM). 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,25 
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 Descrição: 
o Fluído para os sistemas de refrigeração de motores, 

pronto a utilizar. 
o Constituído essencialmente por etilenoglicol diluído a 

33% em água desmineralizada Galp Care (Galp Care 
Ant. Diluído 33% Premium) ou por etilenoglicol diluído 
a 50% em água desmineralizada Galp Care (Galp Care 
Ant. Diluído 50% Premium). 

o Possui aditivos que conferem uma elevada proteção à 
corrosão, aos sistemas de refrigeração, incluindo os 
que possuem ligas de alumínio. 

o Garante uma proteção eficiente à congelação e 
sobreaquecimento dos sistemas, durante todo o ano. 

 

 Propriedades: 
o Eficiente poder redutor do ponto de congelação da 

água; 
o Excelente capacidade de dissipação do excesso de 

calor do motor; 
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o Compatível com a maioria dos anticongelantes de 
etilenoglicol; 

o Total proteção anticorrosiva das ligas metálicas; 
o Grande estabilidade química; 
o Compatível com vedantes, tubagens e componentes 

plásticos; 
o Elimina os riscos de depósito calcário, normalmente 

causados pela dureza da água. 
 

 Aplicações: 
o Aplicação direta nos sistemas de refrigeração de 

motores. Não necessita e não deve ser diluído. 
 

 Conselhos para Utilização: 
PERÍODOS DE MUDA 

o Os fluídos de refrigeração em serviço deverão ser 
renovados periodicamente de acordo com as 
indicações do construtor do equipamento, para se 
garantir a máxima proteção dos circuitos de 
refrigeração. 

 

 Principais Especificações / Testes: 

 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

(valores típicos) 

 Ant. Dil. 
33% 

Premium 

Ant. Dil. 
50% 

Premium 

Cor Laranja Laranja 
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Massa Volúmica a 20ºC, 

kg / l (D1298/ D4052) 

1,05 1,07 

Ponto de congelação, ºC 

(D1177) 

- 20 - 40 

pH (D1287) 8,3 8,6 
 

 Embalagens: 
o Tambor 205 L 
o Caixas 4 x 5 L 
o Caixas 6 x 1 L (Apenas disponível para o produto GALP 

CARE ANT. DIL. 33% PREMIUM). 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 2,25 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Descrição: 
o Fluído anticongelante à base de etilenoglicol, 

possuindo uma tecnologia híbrida. 
o Contem inibidores de corrosão, orgânicos e 

inorgânicos, os quais oferecem uma proteção 
prolongada à corrosão de todos os componentes do 
circuito de refrigeração. 

o Garante assim uma proteção eficiente à congelação, e 
ao sobreaquecimento dos sistemas de refrigeração, 
durante todo o ano. 

 

 Propriedades: 
o Excelente proteção contra a congelação. 
o Ponto de ebulição elevado. 
o Boas características anti espuma. 
o Excelente proteção de juntas e elastómeros. 
o Confere elevada proteção anticorrosiva e previne a 

formação de depósitos no sistema de refrigeração: 
canais de circulação do bloco do motor, cabeça do 
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motor, termostato, radiador, bomba de água e outras 
partes vulneráveis do sistema de refrigeração. 

o Respeita o meio ambiente. Livre de aminas e fosfatos. 
o Para a preparação do refrigerante recomenda-se a 

utilização de água limpa e macia. As temperaturas de 
proteção, em função da percentagem de diluição do 
produto concentrado, são: 

 

Diluição @ 33% (1 parte de Anticongelante + 2 partes de 
água destilada): 

• Ponto de Congelação: - 19 °C 
 

Diluição @ 40% (1 parte de Anticongelante + 1.5 parte de 
água destilada): 

• Ponto de Congelação: - 27 °C 
 

Diluição a 50% (1 parte de Anticongelante + 1 parte de 
água destilada): 

• Ponto de Congelação: - 37 °C 
 

Antes de adicionar este produto, recomenda-se uma 
drenagem e limpeza prévia do circuito de refrigeração. 

 
 Especificações / Aprovações: 

o MAN 324 Type NF 
o MB 235.0 
o DEUTZ DQC CA-14 
o GE – Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 
o VW TL 774-C (G11) 
o SMART (MB) 
o MINI (BMW) 
o TESLA (Desde 2013) 
o BMW N 60069.0 
o MTU MTL 5048 
o SAAB 690 1599 
o VAN HOOL 
o VOLVO CAR 1286083 Issue 002 
o ZASTAVA 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 
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 Preço em Euros s/IVA 3,58 
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 Descrição: 
o Fluído anticongelante à base de etilenoglicol, de 

elevada performance, contendo silicatos, mas isento 
de nitritos, aminas ou fosfatos. 

o Através de uma seleção cuidada de aditivos, garante a 
proteção dos motores de refrigeração líquida e 
restantes componentes, do sobreaquecimento, 
corrosão ou congelação, fornecendo uma excelente 
capacidade de transferência de calor, baixas perdas 
por evaporação e boa performance a baixas 
temperaturas. Especialmente indicado para motores 
de alumínio, mas também de ferro fundido. Garante 
uma excelente proteção contra a corrosão a todos os 
materiais normalmente utilizados nos sistemas de 
refrigeração, sendo ainda compatível com os 
vedantes. Os aditivos selecionados previnem ainda a 
formação de depósitos em todo o sistema. Trata-se de 
um fluido pronto a utilizar. 

 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
0

.1
1

.1
2 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 739 

 

 Propriedades: 
o Eficiente durante todo o ano; 
o Excelente capacidade de dissipação do excesso de 

calor do motor; 
o Compatível com a maioria dos anticongelantes de 

etilenoglicol; 
o Excelente proteção à Cavitação; 
o Reduzido ponto de congelação e elevado ponto de 

ebulição; 
o Baixas perdas por evaporação 
o Reduz a formação de depósitos no sistema de 

arrefecimento; 
o Compatível com a maioria dos vedantes, tubagens e 

componentes plásticos; 
 

 Especificações / Aprovações: 
o VW TL 774 G (G12 ++) 
o (Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda) 
o ASTM D3306 / D4985 / D6210 
o MAN 324 Typ Si-OAT 
o MB 326.5 
o JIS K 2234:2006 
o SANS 1251: 2005 
o ÖNORM V5123 
o BS 6580: 2010 
o JASO JIS K2234 
o MB 325.5 
o CUMMINS CES 14603 
o SCANIA TB 1451 
o SH 0521-1999 
o CUNA NC 956-16 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

 
 

 Embalagens: 

 
 

 

 Preço em Euros s/IVA 3,42 
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 Descrição: 
o Fluído destinado aos sistemas de refrigeração de 

motores, constituído essencialmente por etilenoglicol 
e agentes inibidores de corrosão. É isento de nitritos. 

o Proporciona proteção à corrosão, ao congelamento e 
ao sobreaquecimento dos sistemas de refrigeração. 
 

 Propriedades: 
o Poder redutor do ponto de congelação da água: 

proteção contra a congelação; 
o Boa capacidade de dissipação do excesso de calor do 

motor; 
o Proteção à corrosão, incluindo os metais não ferrosos. 
o Grande estabilidade química; 
o Estabilidade em águas duras (não provoca 

precipitação ou floculação); 
o Não ataca as borrachas e vedantes; 
o Não é inflamável e possui uma baixa volatilidade. 
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 Aplicações: 
o Sistemas de refrigeração de motores térmicos, após 

diluição com Água Destilada. 
 

 Conselhos para Utilização: 
3 - PROPORÇÕES DE MISTURA 
Para uma ação de refrigeração, anticongelante e anticorrosiva 

eficaz, recomenda-se: 

o Para veículos automóveis: 
Uma diluição de 33% de Galp Anticongelante (1 parte de Galp 
Anticongelante + 2 partes de Água Destilada), à qual 
corresponde um ponto de congelação de - 17 ºC. 

o Para motociclos: 
Uma diluição de 50% de Galp Anticongelante (1 parte de Galp 
Anticongelante + 1 parte de Água Destilada), à qual 
corresponde um ponto de congelação de - 35 C. 
 

4 - PERÍODOS DE MUDA 
Os fluídos de refrigeração em serviço deverão ser renovados 

periodicamente de acordo com as indicações do construtor do 
equipamento, para se garantir a máxima proteção dos circuitos de 
refrigeração. 
 

 Principais Especificações / Testes: 
o SAE J 1034 
o ASTM 
o BRITISH STANDARD 
o D3306 
o BS 6580 
o AFNOR R15-601 
 

 Caraterísticas Principais: 
 

(valores típicos) 

  

Cor Azul 

Massa volúmica a 20C, kg / L 

(D4052) 

1,12 

Ponto de Congelação, diluído a 50% 
em água, ºC (D1177), máx. 

-35 

Ponto de Inflamação, PM, ºC (D93), 
mín 

115 

pH, 33% vol. Em água 8,4 
 

 Embalagens: 
o Tambor 220 L 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 2,76 
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 Descrição: 
o Fluído para os sistemas de refrigeração de motores, 

constituído essencialmente por etilenoglicol e agentes 
inibidores de corrosão. Fluído diluído a 30% em Água 
Destilada Galp Care. 

o Aplicação direta em sistemas de refrigeração de 
motores. Não necessita e não deve ser diluído. 
Especialmente indicado para motores de combustão 
interna, como camiões, autocarros, maquinaria de 
obras públicas, a gasolina ou diesel, e radiadores com 
componentes de alumínio, onde a proteção a alta 
temperatura é muito importante. 

 

 Propriedades: 
o Poder redutor do ponto de congelação da água. 
o Capacidade refrigerante, aumentando a temperatura 

de ebulição da água. 
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o Proteção anti corrosão, anto oxidação e ante espuma, 
conferindo uma proteção perfeita de todas as partes 
em contacto (termostato, bombas de águas, etc). 

o Compatível com qualquer tipo de juntas e elastómeros. 
o  Isento de nitritos. 

 

 Conselhos para Utilização: 
 PERÍODOS DE MUDA 

o Os fluídos de refrigeração em serviço deverão ser 
renovados periodicamente de acordo com as 
indicações do construtor do equipamento, para se 
garantir a máxima proteção dos circuitos de 
refrigeração. 

 

 Principais Especificações / Testes: 
o ASTM  D3306 
o BRITISH STANDARD  BS 6580 (1992) 
o AFNOR R15-601 

 

 Caraterísticas Principais: 
 

(valores típicos) 

 30% 

Cor azul 

Massa Volúmica a 15 C, kg/l 1,04 

Ponto de congelação, C (D1177) - 16 

pH (D1287) 8,0 

 

 Embalagens: 
o Tambor 208 L 
o Caixas 4 x 5 L 
o Caixas 6 x 1 L 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 1,31 
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 Especificações: 
 

Opção 1 - Máscaras cirúrgicas 

 
Máscaras faciais cirúrgicas 
descartáveis, hipoalergénicas e 
inodoras, que permitam ao 
utilizador respirar normalmente, 
com suporte para o nariz 
integrado.   

Opção 2 - Máscara de proteção respiratória FFP1 
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Máscaras filtrantes de eficiência 
baixa, utilizadas como aparelhos 
de proteção respiratória contra 
partículas, cobre o nariz, a boca 
e o queixo e poderá possuir 
válvulas de inalação e/ou de 
expiração.  

 

Opção 3 - Máscara de proteção respiratória FFP2 

 
Máscaras filtrantes de eficiência 
média, utilizadas como 
aparelhos de proteção 
respiratória contra partículas, 
cobre o nariz, a boca e o queixo 
e poderá possuir válvulas de 
inalação e/ou de expiração.  

 

Opção 4 - Máscara de proteção respiratória FFP3 

 
Máscaras filtrantes de eficiência 
alta, utilizadas como aparelhos 
de proteção respiratória contra 
partículas, cobre o nariz, a boca 
e o queixo e poderá possuir 
válvulas de inalação e/ou de 
expiração.  

 

Opção 5 - Fatos de Proteção integral tamanhos M,L e XL 

 
Fato de proteção integral, de uso 
único, impermeável, com capuz 
incorporado, proteção de 
pescoço e tamanho ajustado ao 
profissional e punhos ajustados. 
 
  

 

Opção 6 - Cógulas 

 
Cógula descartável, para 
proteção de toda a área da 
cabeça. cara e pescoço, com 
abertura oval na zona dos olhos. 
Impermeável e repelente à água. 
Não estéril. 
 

 

Opção 7 - Toucas 

 
Touca de proteção dupla de 
partículas contaminantes, queda 
de cabelos ou outros agentes 
contaminantes, ajustável com 
elástico.  
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Opção 8 - Manguitos 

 
Manguito de proteção, de uso 
único, para proteção de todas a 
área do antebraço. Impermeável 
e repelente à água. Não estéril. 
 

 

Opção 9 - Proteção de calçado: cobre-botas 

 
Coberturas de botas de uso 
único e impermeáveis (cobre-
botas), preferencialmente com 
sola antiderrapante de 
polipropileno. 
  
Opção 10 - Proteção de calçado: cobre-sapatos 

 
Coberturas de sapatos de uso 
único e impermeáveis (cobre-
sapatos), preferencialmente com 
sola antiderrapante de 
polipropileno. 
 

 

 

Opção 11 - Luvas de Nitrilo descartáveis tamanhos S, M, L e XL (caixa com 
100 unidades) 

 
Luvas de Nitrilo, que garantam 
boa barreira contra fluídos 
orgânicos, perfuração e contra 
químicos 
(desinfetantes/citotóxicos); sem 
pó ou com pó; hipoalergénicas, 
de punho médio a alto. 
 
 
 

 

Opção 12 - Óculos de proteção 

 
Proteção dos olhos aos salpicos 
e aerossóis de secreções 
respiratórias e outros produtos 
biológicos. 
 
 

 

Opção 13 - Viseiras 

 
Proteção contra a projeção de 
partículas sólidas e líquidas, 
reutilizável. que deve envolver a 
face. 
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Opção 14 - Solução desinfetante 

 
Solução desinfetante de base 
alcoólica para desinfeção das 
mãos (álcool-gel) 500 ml; 
Produto biocida tipo 1; 
Preparação de base alcoólica, 
desenvolvida para ser aplicada 
nas mãos com o objetivo de 
reduzir o crescimento de 
microrganismos ou eliminá-los. 
 

 

Opção 15 - Jerrycans com álcool gel 10L 

 
Desinfetante anti séptico de 
base alcoólica associado a 
quaternário de amónio, para 
utilização em desinfeção de 
mãos sem a necessidade de 
enxaguamento. 
 

 

Opção 16 - Bomba manual para Jerrycans com álcool gel 

Bomba de acionamento manual 
para utilização nos jerrycans de 
10L. 

 
Opção 17 - Álcool Etílico de 250 ml 

Bactericida de ação rápida, não 
toxico, incolor e sem deixar 
resíduos. 

 
 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/unid. 

Opção 1 0,08* 

Opção 2 0,24* 

Opção 3 0,65* 

Opção 4 2,90* 

Opção 5 6,90* 

Opção 6 1,67* 

Opção 7 0,05* 

Opção 8 0,04* 

Opção 9 0,80* 

Opção 10 0,30* 
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Opção 11 8,55* 

Opção 12  0,90* 

Opção 13 1,55* 

Opção 14 4,55 

Opção 15  9,30 

Opção 16 22,00 

Opção 17 0,80 

 

*Quantidades mínimas de encomendas 
Opção 1-Máscaras Cirúrgicas   
- Quantidades mínimas de encomenda: 500 unidades   
Opção 2- Máscara de Proteção respiratória FFP1 

- Quantidades mínimas de encomendas: 50 unidades  
Opção 3 - Máscara de Proteção respiratória FFP2  

- Quantidades mínimas de encomendas: 50 unidades  
Opção 4- Máscara de Proteção respiratória FFP3  

- Quantidades mínimas de encomendas: 50 unidades  
Opção 5- Fatos de proteção integral tamanhos M, L e XL   

- Quantidades mínimas de encomendas: 50 unidades  
Opção 6- Cógulas 

- Quantidades mínimas de encomendas: 50 unidades  
Opção 7- Toucas  

- Quantidades mínimas de encomenda: 1000 unidades  
Opção 8- Manguitos  

- Quantidades mínimas de encomenda: 1000 unidades  
Opção 9- Proteção de calçado: Cobre-botas  

- Quantidades mínimas de encomenda: 2000 unidades  
Opção 10- Proteção de calçado: Cobre-sapatos  

- Quantidades mínimas de encomenda: 2000 unidades  
Opção 12- óculos de Proteção  

- Quantidades mínimas de encomendas: 1000 unidades 
Opção 13- Viseiras  

- Quantidades mínimas de encomenda: 1200 unidades  
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 Especificações: 
 

Opções 18 - Capacetes de proteção com viseira de rede e antirruído 

 
Capacete de polipropileno de 
alta resistência; Tratamento anti 
UV Banda de suor em nylon 
Conchas antirruído; Braço e 
conchas ABS de alta 
flexibilidade; Viseira em rede 
com orla; metálica; Sistema que 
permite levantar e baixar a 
viseira.  

 

Opções 19 - Viseiras com Auriculares 
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Viseira material sintético com 
proteção na testa e banda para a 
cabeça dupla e conchas de 
proteção auditiva.  

 

Opções 20 - Manguito 

 
Manguito de proteção ao corte. 
Banda elástica de 
posicionamento na parte 
superior para manter o manguito 
em posição.  

 

Opções 21 - Luvas anti corte Motosserristas tamanhos 8 a 11 

 
Proteção anti corte com palmas 
em couro e tecido de malha 
sintética.  

 

Opções 22 - Caneleira de proteção 

 
Caneleiras de proteção de 
projeção de pedras e outros 
objetos contundentes. 
 
   

Opções 23 - Blusão anti corte tamanhos S, M, L, XL e XXL 

 
Blusão para uso com máquinas 
de corte, com reforço anti corte 
interior. 

 
Opções 24 - Calça anti corte tamanhos S, M, L , XL e XXL 

 
Calça para uso com máquinas de 
corte, com peito, com 
suspensórios elásticos e reforço 
anti corte interior frontal. 
 

 
Opções 25 - Perneiras anti corte 

 
Perneiras para uso com 
máquinas de corte em Sarja. 
 

 
Opções 26 - Luvas dielétricas tamanhos 8 a 11 
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Luvas dielétricas em borracha 
natural, de cano comprida, para 
manobrar aparelhos elétricos e 
realizar trabalhos elétricos baixa 
tensão classe "00". 
  

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/ unid. 

Opção 18 11,30 

Opção 19 9,50 

Opção 20 2,95 

Opção 21 6,20 

Opção 22 7,70 

Opção 23 47,00 

Opção 24 80,85 

Opção 25 72,00 

Opção 26 15,00 
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 Especificações: 
 

Opção 27 - Capacetes de obra para Assistentes Operacionais 

Capacete em material 
polietileno, banda anti 
transpirante e ventilação lateral. 

 

Opção 28 - Capacetes de obra para técnicos 

 
Capacete em material 
polietileno, banda anti 
transpirante e ventilação lateral.  

 

Opção 29 - Sapato Anti estático tamanho 35 ao 48 
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Sapato com absorção de energia 
no calcanhar, lâmina anti 
perfurante, isolante ao frio e à 
chuva e resistente ao calor.  

 

Opção 30 - Cintas De Proteção Lombar para transporte manual de carga 

Cinta com alças em tela elástica; 
Absorção de choques e 
vibrações. 

 

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/ unid 

Opção 27 1,50 

Opção 28 1,50 

Opção 29 18,50 

Opção 30 9,10 
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 Especificações: 
 

Opção 31 - Óculos De Proteção 

Óculos de proteção com lentes 
monobloco incolor em 
policarbonato, hastes reguláveis 
e com proteção lateral. 

 

Opção 32 - Óculos De Proteção Panorâmicos 

Campo de visão livre de 180° 
Vedação na face e nariz com 
banda elástica de tecido. 

 

Opção 33 - Fato Tyvec Clássico tamanhos M, L, XL E XXL 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
1

.1
9 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 755 

 

 
Não tecido. Barreira de proteção 
química e contra os produtos 
químicos inorgânicos pouco 
concentrados.   

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/ unid. 

Opção 31 1,20 

Opção 32 0,97 

Opção 33 6,80 
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 Especificações: 
 

Opção 34 - Luvas De Varredura tamanhos 7 a 10 

Resistentes à perfuração de 
metais e vidros e com punho 
elástico. 

 

Opção 35 - Colete Amarelo Fluorescente tamanhos S, M, L, XL e XXL 

 
Colete Amarelo Fluorescente de 
cinta dupla, Malha 100% 
polyester e bandas 
retrorrefletoras.  

 

Opção 36 - Luvas Anti Corte Jardineiros tamanhos 7 a 10 
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Luvas em látex, impermeáveis à 
água, resistentes à perfuração 
de metais e vidros, punho 
elástico em malha e 
parcialmente recobertas   

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/ unid. 

Opção 34 1,25 

Opção 35 1,60 

Opção 36 0,78 
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 Especificações: 
 

Opção 37 - Abafador Antirruído com Bandas De Ajuste Metálico 
Almofadado 

 
Conchas em ABS e espuma 
sintética, almofadas flexíveis e 
confortáveis, banda de ajuste 
metálico. 
   

Opção 38 - Tampões Auriculares Descartáveis (20 unidades) 

 
Tampões auriculares 
descartáveis em espuma de 
poliuretano suave e 
hipoalergénica e com cordão.   

 

 Preços (s/ iva): 
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 Preço/ unid. 

Opção 37 8,70 

Opção 38 1,75 
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 Especificações: 
 

Opção 39 - Meia Máscara De Filtro A2 Proteção De Vias Respiratórias 

 
Corpo da máscara em 
termoplástico elastómero (TSE); 
Suporte de ancoragem dos 
cartuchos em polietileno HD 
(HDPE] Carter de proteção da 
válvula em polipropíleno (PP) 
Correias elásticas.  

 

Opção 40 - Máscara Integral Proteção Das Vias Respiratórias E Olhos 
Filtro A2 
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Máscara completa panorâmica 
em termoplástico elastómero 
(TPE); Lente com campo de 
visão extralargo; Meia-máscara 
interior com 2 válvulas de 
circulação de ar; Dispositivo 
fónico; Válvula de não retorno; 
Arnês com fitas de regulação de 
fixação rápido Alça de 
suspensão da máscara em 
repouso.  

 

Opção 41 - Conjunto De 2 Filtros A2 

Filtros de proteção contra Gases 
e Vapores Orgânicos. 

 

Opção 42 - Conjunto De 2 Filtros A2p3 Meia Máscara 

 
 
 
 
Filtros de proteção de baixa 
capacidade contra Cases e 
Vapores Orgânicos e de alta 
eficiência contra partículas. 
 
 
 
 
 
  

 

Opção 43 - Conjunto De 2 Filtros A2b1e1k1p3 Meia Máscara 

 
Filtro de baixa capacidade contra 
Cases e Vapores Orgânicos Filtro 
de baixa capacidade contra 
Cases e Vapores Inorgânicos 
Filtro de baixa capacidade contra 
Dióxido de enxofre e outros 
gases e vapores ácidos; 
Filtro de baixa capacidade contra 
Amoníaco e derivados orgânicos 
do amoníaco; 
Filtro de alta eficiência contra 
Partículas. 
  

 

 

 Preços (s/ iva): 
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 Preço/ unid. 

Opção 39 8,05 

Opção 40 28,80 

Opção 41 4,02 

Opção 42 7,90 

Opção 43 8,40 
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 Especificações: 
 

Opção 44 - Máscara De Soldadura 

Janela Amovível Suspensão 
ajustável com roleta. 

 

Opção 45 - Avental De Proteção Em Couro 

 
Avental de Couro seco anti calor. 
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Opção 46 - Luvas De Cabedal Para Soldadores tamanhos 7 a 10 

Luvas em pele de vaca forrada 
em têxtil Isolante ao calor. 

 

Opção 47 - Bota acit tamanho 35 ao 48 

Cinta com alças em tela elástica; 
Absorção de choques e 
vibrações. 

 

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/ unid. 

Opção 44 4,60 

Opção 45 5,74 

Opção 46 2,30 

Opção 47 17,90 
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 Especificações: 
 

Opção 48 - Avental De Plástico Comprido 

 
Avental com peitilho e com 
comprimento de 120x90 cm. 

 

Opção 49 - Luvas De Borracha para Limpeza tamanhos S, M e L 

 
Luvas Impermeáveis com 
espessura de 0,80mm Palma e 
dedos com rugosidades 
antiderrapantes Cano da luva 
com canelado.  

 

 

 Preços (s/ iva): 
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 Preço/ unid. 

Opção 48 2,69 

Opção 49 0,78 

 
 

 

 

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 767 

 

 

 

  

 CNCM | 43/2020 | 10 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações: 
 

Opção 50 - Luvas Anti Vibração tamanhos 7 a 10 

Luvas em pele com inserção e 
reforço anti vibração. 

 

Opção 51 - Luvas De Cabedal Tipo Chefe tamanhos 7 a 10 

Luva em pele de vaca tipo chefe 
com ajuste de elástico. 

 

Opção 52 - Luvas De Algodão tamanhos 7 a 10 
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Luvas de Algodão de textura 
fina, 100% Algodão branco 
p/colocar sob luva de cabedal. 
  

 

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/ unid. 

Opção 50 11,00 

Opção 51 1,40 

Opção 52 0,49 
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 Especificações: 
 

Opção 53 - Joelheiras Monobloco E Antiderrapante 

 
Joelheiras monobloco e 
antiderrapante; Material 
composto de: etileno, vinilo, 
acetato termoplástico e 
ergonómico; Ajuste superior e 
inferior.   

Opção 54 - Parka De Alta Bicolor Visibilidade tamanhos S, M, L, XL e XXL 

 
Tecido externo repelente à água 
e respirável; Forro em malha 
100% poliéster Fitas refletoras 
Capuz integrado na gola.  

 

Opção 55 - Blusão Bicolor tamanhos S, M, L, XL e XXL 
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Blusão pantone19-4025-TC Gola 
c/capuz integrado Fitas 
refletoras; Tecido -100% 
Poliéster  

 

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/ unid. 

Opção 53 3,85 

Opção 54 20,00 

Opção 55 22,00 
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 Especificações: 
 

Opção 56 - Colete De Proteção tamanhos S, M, L, XL e XXL 

 
Colete com tronco, zonas 
refrigeradas em 
poliéster/algodão.  

 

Opção 57 - Calça Bicolor tamanhos S, M, L, XL e XXL 

 
Calça pantone 9-4025-TC 
Elástico e cordão na cintura 
Fitas refletoras. 

 

Opção 58 - Galochas Impermeável Tamanho Joelho PVC tamanhos 35 a 48 
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Galochas com revestimento 
exterior em PVC relevo 
antiderrapante.  

 

Opção 59 - Galocha Impermeável Tamanho Joelho PVC Branco tamanhos 
35 a 48 

 
Galocha com biqueira em aço; 
Palmilha anti perfuração em aço; 
Relevo antiderrapante Isolante 
ao frio e ao calor.  

 

Opção 60 - Galocha Cano Alto Pu Isotérmico tamanhos 35 a 48 

 
Interior do tipo Texon ou 
equivalente; Sola anti frio, anti 
deslizante e com rasto anti 
estático; Relevo antiderrapante; 
Forro em Poliamida endurecido 
PU, Calcanhar com 
amortecedor; Palmilha em aço 
anti perfurante; Biqueira de aço.  

 

Opção 61 - Galocha Acrescentada De Calça Subida Com Suspensórios 
tamanhos 35 a 48 

 
Galocha em PVC com sola em 
borracha nitrílica e polimétrica 
Biqueira de aço com resistência 
ao impacto e à compressão para 
cargas. Palmilha de aço com 
resistência à perfuração; Sola 
ante estática e antiderrapante. 
 

 

 

 Preços (s/ iva): 
 

 Preço/ unid. 

Opção 56 14,00 

Opção 57 12,50 

Opção 58 4,48 

Opção 59 8,90 

Opção 60 26,00 

Opção 61 32,00 
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 Especificações e Preços: 
 

OPÇ
ÕES 

ENERGIA ACTIVA PREÇO  

1 
Tarifa de 

longas 

utilizações 

Períodos I, 

IV 

Horas de ponta 
0,080000 

€/kWh 

Horas cheias 
0,075200 

€/kWh 

Horas de vazio 

normal 
0,063300 

€/kWh 

Horas de super 

vazio 
0,057600 

€/kWh 

Períodos II, 

III 

Horas de ponta 
0,080000 

€/kWh 

Horas cheias 
0,075200 

€/kWh 

Horas de vazio 

normal 
0,063300 

€/kWh 

Horas de super 

vazio 
0,057600 

€/kWh 
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2 
Tarifa de 

médias 

utilizações 

Períodos I, 

IV 

Horas de ponta 
0,080000 

€/kWh 

Horas cheias 
0,075200 

€/kWh 

Horas de vazio 

normal 
0,063300 

€/kWh 

Horas de super 

vazio 
0,057600 

€/kWh 

Períodos II, 

III 

Horas de ponta 
0,080000 

€/kWh 

Horas cheias 
0,075200 

€/kWh 

Horas de vazio 

normal 
0,063300 

€/kWh 

Horas de super 

vazio 
0,057600 

€/kWh 

3 
Tarifa de 

curtas 

utilizações 

Períodos I, 

IV 

Horas de ponta 
0,080000 

€/kWh 

Horas cheias 
0,075200 

€/kWh 

Horas de vazio 

normal 
0,063300 

€/kWh 

Horas de super 

vazio 
0,057600 

€/kWh 

Períodos II, 

III 

Horas de ponta 
0,080000 

€/kWh 

Horas cheias 
0,075200 

€/kWh 

Horas de vazio 

normal 
0,063300 

€/kWh 

Horas de super 

vazio 
0,057600 

€/kWh 

     

unidade: 
Euros s/IVA 
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 Especificações e Preços: 
 

OPÇ
ÕES 

ENERGIA ACTIVA PREÇO  

1 
Tarifa de 
Longas 

Utilizações 

Perío
dos I, 

IV 

Horas de ponta 
0,5169 
€/kWh 

Horas cheias 
0,4998 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4332 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4203 
€/kWh 

Perío
dos II, 

III 

Horas de ponta 
0,5169 
€/kWh 

Horas cheias 
0,4998 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4332 
€/kWh 
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Horas de super 
vazio 

0,4203 
€/kWh 

2 
Tarifa de 
médias 

utilizações 

Perío
dos I, 

IV 

Horas de ponta 
0,5169 
€/kWh 

Horas cheias 
0,4998 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4332 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4203 
€/kWh 

Perío
dos II, 

III 

Horas de ponta 
0,5169 
€/kWh 

Horas cheias 
0,4998 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4332 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4203 
€/kWh 

3 
Tarifa de 

curtas 
utilizações 

Perío
dos I, 

IV 

Horas de ponta 
0,5169 
€/kWh 

Horas cheias 
0,4998 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4332 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4203 
€/kWh 

Perío
dos II, 

III 

Horas de ponta 
0,5169 
€/kWh 

Horas cheias 
0,4998 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4332 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4203 
€/kWh 

unidade: Euros s/IVA 
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 Especificações e Preços: 
 

o Semanal sem Feriados 
 

OPÇ
ÕES 

ENERGIA ACTIVA PREÇO  

1 
Tarifa de 
médias 

utilizações 

Períodos 
I, IV 

Horas de ponta 
0,5653 
€/kWh 

Horas cheias 
0,5351 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4616 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4419 
€/kWh 

Períodos 
II, III 

Horas de ponta 
0,5653 
€/kWh 
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Horas cheias 
0,5351 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4616 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4419 
€/kWh 

2 
Tarifa de 

longas 
utilizações 

Períodos 
I, IV 

Horas de ponta 
0,5653 
€/kWh 

Horas cheias 
0,5351 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4616 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4419 
€/kWh 

Períodos 
II, III 

Horas de ponta 
0,5653 
€/kWh 

Horas cheias 
0,5351 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4616 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4419 
€/kWh 

 unidade: Euros s/IVA 
 

o Diário 
 

OPÇ
ÕES 

ENERGIA ACTIVA PREÇO  

1 
Tarifa de 
médias 

utilizações 

Períodos 
I, IV 

Horas de ponta 
0,5414 
€/kWh 

Horas cheias 
0,5373 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4751 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4440 
€/kWh 

Períodos 
II, III 

Horas de ponta 
0,5414 
€/kWh 

Horas cheias 
0,5373 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4751 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4440 
€/kWh 

2 
Tarifa de 

longas 
utilizações 

Períodos 
I, IV 

Horas de ponta 
0,5414 
€/kWh 

Horas cheias 
0,5373 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4751 
€/kWh 
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Horas de super 
vazio 

0,4440 
€/kWh 

Períodos 
II, III 

Horas de ponta 
0,5414 
€/kWh 

Horas cheias 
0,5373 
€/kWh 

Horas de vazio 
normal 

0,4751 
€/kWh 

Horas de super 
vazio 

0,4440 
€/kWh 

unidade: Euros s/IVA 
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 Especificações e Preços: 
 

OPÇ
ÕES 

ENERGIA 
ACTIVA 

PREÇO  

PREÇO  
Horas 

de 
ponta 

Horas 
cheia 

Horas 
de 

vazio 

Horas 
fora 
de 

vazio 

1 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
1,15 kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

2 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 2,3 
kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

3 Tarifa Simples 
com potência 

0,4808 

€/kWh         
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contratada ≤ 
3,45 kVA  

4 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 4,6 
kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

5 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
5,75 kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

6 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 6,9 
kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

7 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
10,35 kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

8 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
13,8 kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

9 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
17,25 kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

10 

 Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
20,7 kVA  

0,4808 

€/kWh 
        

11 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
1,15 kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

12 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 2,3 
kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

13 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
3,45 kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

14 

 Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 4,6 
kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 
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15 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
5,75 kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

16 

 Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 6,9 
kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

17 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
10,35 kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

18 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
13,8 kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

19 

 Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
17,25 kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

20 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
20,7 kVA  

      
0,5359 

€/kWh 

0,454

7 

€/kW

h 

21 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
1,15 kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

22 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 2,3 
kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

23 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
3,45 kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

24 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 4,6 
kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 
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25 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
5,75 kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

26 

 Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 6,9 
kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

27 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
10,35 kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

28 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
13,8 kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

29 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
17,25 kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

30 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
20,7 kVA  

  
0.5818 

€/kWh 

0,5328 

€/kWh 

0,4547 

€/kWh 

  

unidade: Euros s/IVA 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações e Preços: 
 

OPÇ
ÕES 

ENERGIA 
ACTIVA 

PREÇO  

PREÇO  
Horas 

de 
ponta 

Horas 
cheia 

Horas 
de 

vazio 

Horas 
fora 
de 

vazio 

1 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
3,45 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 
        

2 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
4,6 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 
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3 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
5,75 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 

        

4 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
6,9 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 

        

5 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
10,35 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 

        

6 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
13,8 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 

        

7 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
17,25 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 

        

8 

Tarifa Simples 
com potência 
contratada ≤ 
20,7 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 

        

9 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
3,45 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 

        

10 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
4,6 kVA  

0,0754

20 

€/kWh 
        

11 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
5,75 kVA  

      

0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

12 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
6,9 kVA  

      

0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

13 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
10,35 kVA  

      

0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 
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14 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
13,8 kVA  

      

0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

15 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
17,25 kVA  

      

0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

16 

Tarifa bi-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
20,7 kVA  

      

0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

17 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
3,45 kVA  

      
0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

18 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
4,6 kVA  

      
0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

19 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
5,75 kVA  

      
0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

20 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
6,9 kVA  

      
0,0681

20 

€/kWh 

0,080

430 

€/kW

h 

21 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
10,35 kVA  

  
0,0869

8 

€/kWh 

0,0792

6 

€/kWh 

0,0681

90 

€/kWh 

  

22 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
13,8 kVA  

  
0,0869

8 

€/kWh 

0,0792

6 

€/kWh 

0,0681

90 

€/kWh 

  

23 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
17,25 kVA  

  
0,0869

8 

€/kWh 

0,0792

6 

€/kWh 

0,0681

90 

€/kWh 
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24 

Tarifa tri-
horária com 
potência 
contratada ≤ 
20,7 kVA  

  
0,0869

8 

€/kWh 

0,0792

6 

€/kWh 

0,0681

90 

€/kWh 

  

      

unida
de: 

Euros 
s/IVA 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações e Preços: 
 
 

OPÇ
ÕES 

DESIGNAÇÃO 

PREÇO 

Horas de 
ponta 

Horas 
cheias 

Horas de 
vazio 

1 

Tarifa de média 
utilização com 
potência 
contratada ≤ 
27,6 kVA  

0.5818 

 €/kWh 

0,5328  

€/kWh 

0,4547  

€/kWh 

2 

Tarifa de média 
utilização com 
potência 
contratada ≤ 
34,5 kVA  

0.5818 

 €/kWh 

0,5328  

€/kWh 

0,4547 

 €/kWh 

C
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3 

Tarifa de média 
utilização com 
potência 
contratada ≤ 
41,4 kVA  

0.5818  

€/kWh 

0,5328  

€/kWh 

0,4547  

€/kWh 

4 

Tarifa de longa 
utilização com 
potência 
contratada ≤ 
27,6 kVA  

0.5818  

€/kWh 

0,5328  

€/kWh 

0,4547  

€/kWh 

5 

Tarifa de longa 
utilização com 
potência 
contratada ≤ 
34,5 kVA  

0.5818  

€/kWh 

0,5328 

 €/kWh 

0,4547  

€/kWh 

6 

Tarifa de longa 
utilização com 
potência 
contratada ≤ 
41,4 kVA  

0.5818  

€/kWh 

0,5328 

 €/kWh 

0,4547 

 €/kWh 

unidade: Euros s/IVA 
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 Especificações e Preços: 
 
      

OPÇÕES DESIGNAÇÃO 
 

Santarém Lisboa Leiria Faro  Coimbra 

1 
Fornecimento de 
Gasóleo de 
Aquecimento 

0,120000 €/L 
0,120000 

€/L 

0,130000 

€/L 

0,120000 

€/L 

0,120000 

€/L 

Desconto p/ litro 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Especificações e Preços: 
 
       

OPÇ
ÕES 

DESIGNAÇÃO 

PREÇO 

  
Fora de 

Vazio  (GFV)     
[€/kWh] 

 Vazio  (GV)              
[€/kWh] 

1 
GN com 
consumo anual 
≤ a 220 m3;  

0,035000 
€/kWh 

    

2 

GN com 
consumo anual 
> a 220 m3 e ≤ a 
550 m3;  

0,035000 
€/kWh 

    

3 

GN com 
consumo anual 
> a 550 m3 e ≤ a 
1.000 m3;  

0,035000 
€/kWh 

    

C
o
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4 

 GN com 
consumo anual 
> a 1.000 m3 e ≤ 
a 10.000 m3;  

0,035000 
€/kWh 

    

5 

Tarifa Diária: 
GN com 
consumo anual 
> a 10.000 m3 e 
≤ a 100.000 m3;   

0,035000 
€/kWh 

0,035000 
€/kWh 

6 

Tarifa Diária: 
GN com 
consumo anual 
> a 100.000 
m3 e ≤ a 
1.000.000 m3;   

0,035000 
€/kWh 

0,035000 
€/kWh 

7 

Tarifa Diária: 
GN com 
consumo anual 
> a 1.000.000 
m3;   

0,035000 
€/kWh 

0,035000 
€/kWh 

8 

Tarifa Mensal: 
GN com 
consumo anual 
> a 10.000 m3 e 
≤ a 100.000 m3;   

0,035000 
€/kWh 

0,035000 
€/kWh 

9 

 Tarifa Mensal: 
GN com 
consumo anual 
> a 100.000 
m3 e ≤ a 
1.000.000 m3;   

0,035000 
€/kWh 

0,035000 
€/kWh 

10 

Tarifa Mensal: 
GN com 
consumo anual 
> a 1.000.000 
m3.   

0,035000 
€/kWh 

0,035000 
€/kWh 

  

unidade: 
Euros s/IVA   
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 Especificações e Preços: 
 
       

OPÇ
ÃO 

DESIGNAÇÃO PREÇO 

1 
Fornecimento 
de Gás Propano 
a Granel 

0.628490 €/kg 

  unidade: Euros s/IVA 
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 Risco Seguro: 
o Seguro para os eleitos locais, previsto no n.º 1 do art.º 17º, 

da Lei 29/87, de 30 de Junho. 
o Riscos Profissionais e Extra-Profissionais (24h): Presidente 

e Vereadores em Regime de Permanência; 
o Riscos Profissionais (quando no exercício das funções ou 

em representações autárquicas) 
o Riscos resultantes de cataclismo da natureza, tais como 

ventos ciclónicos, terramotos, maremotos e outros 
fenómenos análogos nos seus efeitos e ainda ação do raio; 

o Riscos consequentes de greves, distúrbios laborais, 
alteração de ordem pública, actos de terrorismo e 
sabotagem; 

o Riscos resultantes da utilização pelo Tomador do 
seguro/Pessoa Segura, durante as deslocações, de meios 
normais de transporte, incluindo veículos motorizados de 
duas rodas e aeronaves comerciais e particulares. 

 
 Franquia: 

o Sem aplicação de qualquer franquia. 
 

 Consequências de sinistros / Extensões de Cobertura previstas: 
o Este seguro deverá garantir as consequências de sinistros 

que se traduzam em: 
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o Roturas e/ou distensões musculares, de ligamentos, 
articulações e/ou tendões; 

o Implantação, reparação ou substituição de próteses 
e/ou ortóteses; 

o Acidentes verificados em pessoas com mais de 70 
anos; 

o Despesas de transporte que se adequem à natureza 
da lesão. 

 
Conceito de acidente: O acontecimento fortuito, súbito e anormal devido 
a causa exterior e violenta, estranha à vontade do Tomador de Seguro, do 
Beneficiário ou da Pessoa Segura e que nesta origine lesões corporais 
passíveis de constatação médica objetiva. São equiparadas a acidente, o 
afogamento inalação de gases vapores, fumos, o envenenamento e a 
picada de insetos. 
Conceito de sinistro:Qualquer evento ou série de eventos resultantes de 
uma mesma causa e de carácter fortuito, súbito e imprevisto, suscetível 
de fazer funcionar as garantias do Contrato. 
 

 Coberturas e Capitais Seguros: 
 

o Opcional 1 - Seguro de Acidentes Pessoais: Presidente 
a) Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 250.000€ 
b) Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 
25.000€ 
c) Incapacidade Temporária Absoluta Por Acidente: 

105€/dia 
d) Despesas de Funeral 5.000€ 

o Opcional 2 - Seguro de Acidentes Pessoais: Vice-presidente 
a) Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 200.000€ 
b) Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 
20.000€ 
c) Incapacidade Temporária Absoluta Por Acidente: 

100€/dia 
d) Despesas de Funeral 3.500€ 

o Opcional 3 - Seguro de Acidentes Pessoais: Vereadores em 
Regime de Permanência 

a) Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 200.000€ 
b) Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 

20.000€ 
c) Incapacidade Temporária Absoluta Por Acidente: 

100€/dia 
d) Despesas de Funeral 3.500€ 

o Opcional 4 - Seguro de Acidentes Pessoais: Vereadores em 
Regime de Não Permanência 

a) Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 150.000€ 
b) Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 

15.000€ 
c) Incapacidade Temporária Absoluta Por Acidente: 75€/dia 
d) Despesas de Funeral 2.500€ 

o Opcional 5 - Seguro de Acidentes Pessoais: Presidente da 
Assembleia Municipal 

a) Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 100.000€ 
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b) Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 
10.000€ 

c) Incapacidade Temporária Absoluta Por Acidente: 50€/dia 
d) Despesas de Funeral 1.750€ 

o Opcional 6 - Seguro de Acidentes Pessoais: Membros da 
Assembleia Municipal 

a) Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 100.000€ 
b) Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 

10.000€ 
c) Incapacidade Temporária Absoluta Por Acidente: 50€/dia 
d) Despesas de Funeral 1.750€ 

 
Nota: Este resumo de condições não dispensa a leitura das condições 
gerais deste contrato 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 331,16 
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 Risco Seguro: 
o Estão garantidos os acidentes ocorridos em território 

nacional e no estrangeiro, quando no exercício exclusivo 
das suas missões, conforme definido no artigo 3º, do 
Decreto-Lei n.º 247/2007 de 27 de junho, ou por causa 
delas, incluindo ações de formação ou de instrução, bem 
como os acidentes ocorridos durante o percurso direto 
para o local de apresentação ao serviço ou do regresso 
deste, qualquer que seja o meio de transporte utilizado. 

o Ficam cobertos os sinistros em consequência de exercícios 
de instrução ou a prática de atividades desportivas no 
âmbito da Corporação ou Inter-Corporações, bem como os 
acidentes ocorridos durante o percurso para o local de 
apresentação ao serviço ou do regresso deste, qualquer 
que seja o meio de transporte utilizado. 

o Estão igualmente cobertos os acidentes ocorridos em 
ações de formação, instrução, treino, cerimónias, 
festividades, exibição e outros atos similares. 

o Ficam também cobertos todos os acidentes que decorram 
de acidentes de viação e aviação, qualquer que seja o meio 
de transporte utilizado. 

 
 Pessoas Seguras: 
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o São consideradas como pessoas seguras, o pessoal 
pertencente aos quadros de comando, cativo, 
especialistas, auxiliares, honra e reserva, incluindo infantes 
e cadetes, bem como órgãos sociais/direção, de acordo 
com o previsto no Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de 
Junho. 
 

 Coberturas e Capitais Seguros Obrigatórios: 
o Conforme estabelecido na n.º 1 e 2 do Artigo 3º da Portaria 

nº 123/2014, de 19 de junho, as Coberturas e Capitais 
mínimos a garantir são os a seguir indicados: 

o Morte (indemnização igual a 250 vezes a retribuição 
mínima mensal garantida mais elevada; 

o Invalidez permanente (indemnização igual a 250 
vezes a retribuição mínima mensal garantida mais 
elevada); 

o Incapacidade temporária parcial ou total (até 0,15 
vezes a retribuição mínima mensal garantida mais 
elevada, por dia); 

o Despesas de tratamento e medicamentos (até ao 
montante equivalente a 100 vezes a retribuição 

o mínima mensal garantida mais elevada). 
o A referida portaria determina que o valor de indemnização 

relativo ao subsídio diário, em caso de incapacidade 
temporária absoluta e total que afete uma pessoa segura 
que seja estudante ou desempregado, deverá ser calculado 
em função do Salário Mínimo Nacional. Caso a pessoa 
segura seja reformada e não tenha perda efetiva de 
remuneração, não haverá lugar ao pagamento de ITA. 

 
 Franquia: 

o Sem aplicação de qualquer franquia, incluindo no caso de 
indemnizações por Invalidez Permanente. 

 
 

 Consequências de sinistros / Extensões de cobertura previstas 
o Este seguro deverá garantir as consequências de sinistros 

que se traduzam em: 
a) Roturas e/ou distensões musculares, de ligamentos, 

articulações e/ou tendões; 
b) Implantação, reparação ou substituição de próteses 

e/ou ortóteses; 
c) Os acidentes verificados em pessoas com mais de 70 

anos; 
d) As despesas de transporte que se adequem à 

natureza da lesão; 
e) Morte em consequência de inalação de fumos; 
f) Reconstituição cosmética por acidente causado ao 

abrigo das condições da apólice; 
g) Estomatologia. 

 
Nota: Este resumo de condições não dispensa a leitura das condições 
gerais e especiais deste contrato. 
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 Preço em Euros s/IVA 68,35 
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*Imagem ilustrativa 

 

 

 Risco Seguro: 
o Ficam garantidos os participantes em acontecimentos ou 

eventos de carácter turístico, desportivo, cultural, musical, 
de recreio ou educativo. 

o As atividades, mencionadas anteriormente, desenvolvem-
se em vários locais do concelho, podendo as mesmas 
serem efetuadas em recinto fechado ou aberto, 
dependendo do tipo de modalidade. 

o Ficam também incluídas a cobertura dos acidentes 
emergentes de deslocações em transporte fornecido pela 
entidade adjudicante para a participação naquele tipo de 
eventos. 

 
 Pessoas Seguras: 

o Todos os participantes das atividades e eventos de 
carácter desportivo, cultural e recreio da entidade 
adjudicante, cuja realização se desenvolve eventual ou 
periodicamente, em determinados dias do ano. Os 
participantes em atividades temporárias, realizadas, 
organizadas ou patrocinadas pela entidade adjudicante, 
nomeadamente as que se referem a ocupação de tempos 
livres, festividades e outras manifestações, acontecimentos 
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ou eventos desportivos, culturais e de recreio e as pessoas 
que participem em programas e/ou atividades 
ocupacionais, quer sejam de tempos livres, ou não. 

 
Conceito de acidente - O acontecimento fortuito, súbito e anormal devido 
a causa exterior e violenta, estranha à vontade do Tomador de Seguro, 
do Beneficiário ou da Pessoa Segura e que nesta origine lesões 
corporais passíveis de constatação médica objectiva. São equiparadas a 
acidente, o afogamento inalação de gases vapores, fumos, o 
envenenamento e a picada de insectos 
 

 Coberturas e Capitais Seguros: 
o  Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 50.800€ 
o Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 

5.800€ 
o Despesas de Funeral por Acidente: 6.350€ 

 
 Franquia: 

o Sem aplicação de qualquer franquia, incluindo no caso de 
indemnizações por Invalidez Permanente. 

 
 

 Consequências de sinistros / Extensões de cobertura previstas 
o Este seguro deverá garantir as consequências de sinistros 

que se traduzam em: 
a) Roturas e/ou distensões musculares, de ligamentos, 

articulações e/ou tendões; 
b) Implantação ou reparação de próteses e/ou ortóteses; 
c) Despesas de transporte que se adequem à natureza 

da lesão; 
d) Acidentes verificados em pessoas com mais de 70 

anos; 
e) Estomatologia. 

 
Nota: Este resumo de condições não dispensa a leitura das condições 
gerais e especiais deste contrato. 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 27,98 
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 Risco Seguro: 
o O presente seguro garante os acidentes acorridos durante 

o desenvolvimento das atividades de voluntariado, durante 
o percurso direto entre o domicílio e o local do exercido da 
atividade e retomo, qualquer que seja o meio de transporte 
utilizado. 

o Este seguro, deverá abranger ainda, nos termos do 
disposto no n.º 3, do artigo 14.º da 147/99, de 1 de 
setembro, alterada pelas leis 31/2013 de 22 de agosto, 
142/2015, de 8 de setembro e 23/2017, de 23 de maio, os 
elementos da Comissão alargada da CPCJ, que nesse 
âmbito exercem as competências previstas no artigo 18º da 
mencionada Lei. 

 
 Pessoas Seguras: 

o Todas as pessoas que desempenhem funções de 
voluntariado, incluindo membros da Comissão e Proteção 
de Crianças e Jovens. 

 
Conceito de acidente: O acontecimento fortuito, súbito e anormal devido 
a causa exterior e violenta, estranha à vontade do Tomador de Seguro, 
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do Beneficiário ou da Pessoa Segura e que nesta origine lesões 
corporais passíveis de constatação médica objetiva. São equiparadas a 
acidente, o afogamento inalação de gases vapores, fumos, o 
envenenamento e a picada de insetos. 
Conceito de sinistro: Qualquer evento ou série de eventos resultantes de 
uma mesma causa e de carácter fortuito, súbito e imprevisto, suscetível 
de fazer funcionar as garantias do Contrato. 

 
 Coberturas e Capitais Seguros: 

o Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 50.000€ 
o Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 

5.000€ 
o Incapacidade temporária por Acidente (*): 20€ 
o Despesas de Funeral por Acidente: 1.500€ 

(*) A cobertura de Incapacidade Temporária só é aplicável caso o 
sinistrado esteja a receber uma remuneração à data do acidente. 

 Franquia: 
o Sem aplicação de qualquer franquia, incluindo no caso de 

indemnizações por Invalidez Permanente. 
 
 

 Consequências de sinistros / Extensões de cobertura previstas 
o Este seguro deverá garantir as consequências de sinistros 

que se traduzam em: 
a) Roturas e/ou distensões musculares, de ligamentos, 

articulações e/ou tendões; 
b) Implantação ou reparação de próteses e/ou ortóteses; 
c) Despesas de transporte que se adequem à natureza 

da lesão; 
d) Acidentes verificados em pessoas com mais de 70 

anos; 
e) Estomatologia. 

 
Nota: Este resumo de condições não dispensa a leitura das condições 
gerais e especiais deste contrato 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 83,69 
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 Risco Seguro: 
o Deverá garantir os acidentes ocorridos durante o 

desenvolvimento de atividades ocupacionais ou 
equiparadas, durante o percurso direto entre o domicílio e 
o local do exercício da atividade ocupacional/estágio e 
retorno, qualquer que seja o meio de transporte utilizado, 
bem como durante as deslocações ao IEFP ou à instituição 
de Segurança Social por motivo de convocatória. 

 
 Pessoas Seguras: 

o Todas as pessoas cedidas ao abrigo das medidas Contrato 
Emprego-Inserção, Contrato Emprego - Inserção + e 
Atividades Socialmente Úteis. 

 
 Coberturas e Capitais Seguros: 

o Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 75.000€ 
o Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 

15.000€ 
o Incapacidade temporária por Acidente (*): 26€/Dia 
o Despesas de Funeral por Acidente: 1.500€ 

(*) A cobertura de Incapacidade temporária só deverá ser aplicável caso 
o sinistrado esteja a receber uma remuneração/bolsa à data do acidente. 
O subsídio diário por incapacidade temporária absoluta só é devido em 
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caso de suspensão total ou parcial do subsídio atribuído pela entidade 
promotora, pelo que a indemnização por ITA não poderá, em caso algum 
ser superior ao valor que o trabalhador receberia se se encontrasse 
ativo na atividade ocupacional ou estágio. 

 Franquia: 
o Sem aplicação de qualquer franquia, incluindo no caso de 

indemnizações por Invalidez Permanente. 
 

 Consequências de sinistros /Extensões de cobertura previstas 
o Este seguro deverá garantir as consequências de sinistros 

que se traduzam em: 
a) Roturas e/ou distensões musculares, de ligamentos, 

articulações e/ou tendões; 
b) Implantação ou reparação de próteses e/ou ortóteses; 
c) Despesas de transporte que se adequem à natureza 

da lesão. 
 
Nota: Este resumo de condições não dispensa a leitura das condições 
gerais e especiais deste contrato. 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 199,57 

  

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 806 

 

 

 

  

 CNCM| 41/2021 | 6 
 

 
*Imagem ilustrativa 

 

 

 Risco Seguro: 
o Ficam garantidos os acidentes corporais resultantes da 

prática amadora de atividades desportivas desenvolvidas 
no âmbito dos eventos periodicamente organizados pelo 
Município, no âmbito dos Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de 
janeiro, o Decreto-Lei n.º 271/2009, de 01 de outubro e a 
Portaria n.º 141/96, de 04 de maio 

o Deverá ficar, ainda, incluídas a prática de desporto, 
atividade cultural ou recreativa – em competição, treino, 
estágio, preparação, ensaio ou atuação – em 
representação ou sob o patrocínio da entidade adjudicante. 

o O presente seguro deverá aplicar-se a qualquer 
acontecimento de natureza acidental, verificado durante a 
utilização das instalações desportivas, recreativas, 
culturais e de lazer do município. 

 
 Pessoas Seguras: 

o As pessoas seguras que sejam utentes e/ou utilizadores 
das infraestruturas e/ou instalações desportivas, 
recreativas e culturas municipais, cobertas ou ao ar de 
livre, abertas ao público. 
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Conceito de acidente: O acontecimento fortuito, súbito e anormal devido 
a causa exterior e violenta, estranha à vontade do Tomador de Seguro, 
do Beneficiário ou da Pessoa Segura e que nesta origine lesões 
corporais passíveis de constatação médica objetiva. São equiparadas a 
acidente, o afogamento inalação de gases vapores, fumos, o 
envenenamento e a picada de insetos. 
Conceito de sinistro: Qualquer evento ou série de eventos resultantes de 
uma mesma causa e de carácter fortuito, súbito e imprevisto, suscetível 
de fazer funcionar as garantias do Contrato. 
 

 Coberturas e Capitais Seguros: 
o Morte ou Invalidez Permanente por Acidente: 28.141€ 
o Despesas de Tratamento e Repatriamento por Acidente: 

4.502 € 
o Despesas de Funeral por Acidente: 2.252 € 

Os Capitais Seguros são automaticamente atualizados, em janeiro de 
cada ano, de acordo com o índice de preços do consumidor verificado no 
ano anterior e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. 
O Grupo mínimo para utilização do presente seguro é de 2600 pessoas 
por ano. 
 

 Franquia: 
o Sem aplicação de qualquer franquia, incluindo no caso de 

indemnizações por Invalidez Permanente. 
 

 Consequências de sinistros / Extensões de cobertura previstas 
o Este seguro deverá garantir as consequências de sinistros 

que se traduzam em: 
a) Roturas e/ou distensões musculares, de ligamentos, 

articulações e/ou tendões; 
b) Implantação ou reparação de próteses e/ou ortóteses; 
c) Despesas de transporte que se adequem à natureza 

da lesão; 
d) Acidentes verificados em pessoas com mais de 70 

anos; 
e) Estomatologia. 

 
Nota: Este resumo de condições não dispensa a leitura das condições 
gerais e especiais deste contrato. 

 
 

 Preço em Euros s/IVA 0,12 
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 Descrição: 
o Equipado com painel fotovoltaico de 26W e bateria de 

12V/40Ah 
o Autodiagnóstico de avarias com emissão de alertas por 

comunicação “wireless” em tempo real 
o Tratamento anticorrosivo 
o Ecrã tátil a cores 
o 4 idiomas disponíveis (português, espanhol, inglês e 

francês) 
 

 Funcionalidades: 
o Implementação de diversas estruturas tarifárias distintas;  
o Definição de taxas lineares ou não lineares;  
o Definição de tempo mínimo de pagamento;  
o Definição de tempo máximo de pagamento;  
o Definição de diferentes tarifas diárias;  
o Implementação de dias gratuitos (feriados);  
o Definição de tarifas especiais (residentes, veículos 

elétricos/híbridos);  
o Definição de diferentes tarifas na mesma rua. 

 
A atualização de tarifários é feita remotamente, garantindo maior 
comodidade. 
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 Tipos de pagamento: 

o Pagamento com moedas (até 16 diferentes tipos de moedas 
podem ser aceites);  

o Pagamento através de cartões com as tecnologias banda 
magnética, chip ou contactless (opcional);  

o Pagamento MB WAY®;  
o Pagamento por vouchers e cartões de desconto. 

 
 
Preços em Euros s/IVA: 

Lot
e 

Designação 
Preço em euros 

s/ IVA 

1.1. 

Parquímetro com painel 
fotovoltaico, baterias, 

módulo de comunicações, 
fixação ao solo, selagem IPQ 

4.450 

1.2. 

Implementação/adaptação 
das integrações entre o 

módulo de leitura de cartões 
de proximidade para 

parquímetro, da OTLIS e do 
Acquirer 

10.687,5 

1.3. 
Instalação de parquímetro no 

solo e de configuração na 
plataforma de gestão 

123,98 

1.4. Chave de coleta 16,16 

1.5. Chave de manutenção 16,16 

1.6. Cofre adicional 123,12 

1.7. Seletor de Moedas 170,83 

1.8. Placa principal CPU 377,06 

1.9. Impressora de talões 167,75 

1.1
0. 

Bateria 80,03 

1.1
1. 

Display tátil antivandálico 238,55 

1.1
2. 

Fechadura da porta de 
acesso ao cofre 

68,49 

1.1
3. 

Fechadura da porta de 
acesso ao compartimento 

técnico e eletrónico do 
parquímetro 

26,94 

1.1
4. 

Painel Fotovoltaico 173,14 

2.1. 

Formação em operação e 
administração do sistema de 

gestão operacional do 
parquímetro e em operação 

técnica e manutenção do 

270 
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parquímetro para até 10 
colaboradores 

3.1. 

Módulo de ligação de 
parquímetro a fonte de 

energia elétrica externa em 
230VAC 

166,73 

3.2. 

Serviços de instalação, 
configuração, testes e 

colocação em serviço de 
módulo de ligação de 

parquímetro a fonte de 
energia elétrica externa em 

230VAC 

37,62 

 

 
 

 Preço em Euros s/IVA  
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