Monobloco Móvel Aço Inox e Alumínio
Descrição Monobloco
 Fabricados em aço inox e alumínio;
 Pintura eletrostática a pó poliéster nas cores RAL
7035 nos painéis e RAL 9007 nos pilares e teto.;
 Teto e grelhas microperfuradas em alumínio para
melhor dissipação de calor;
 Portas isoladas com juntas em poliuretano;
 Painéis isolados com paredes duplas e juntas em
poliuretano;
 Ensaiados em fábrica;
 Flexibilização na utilização do espaço interior, de
forma a receberem diversos tipos de equipamento;
 Manutenção reduzida;
 Sistema especial de ventilação anti- -condensação, por meio de grelhas especiais microperfuradas;
 Tropicalizados;
 Ventilação protegidas com grelhas micro- perfuradas para não permitir a entrada de insetos ou répteis,
mantendo um alto nível de ventilação;
 Grau de proteção (CEI 60529 e EN 50102): IP 44D.

Equipamento
 Tensão nominal até 36 kV;
 Quadro MT 2I+PF (Entrada+Saída+Protecção por fusíveis);
 Transformador até 630 kVA;
 Quadro Geral de Baixa Tensão.

Reboque
 Reboque de 2 eixos com estrutura em aço ST52.3 em estrado revestido a chapa de aço;
 Lança de engate articulada com cerca de 1400mm de comprimento equipada com ponteira
normalizada e regulável em altura;
 Suspensões dianteira e traseira mecânicas equipadas com molas parabólicas;
 Eixo da frente quadrado de 60mm sem travagem;
 Eixo da retaguarda quadrado de 60mm equipado com travão 300X90mm de acionamento pneumático;
 Coroa giratória de esferas no quadro da suspensão da frente para a direção deste eixo;
 4 rodas completas medida 15.3"11.5/80-15.3” 16PR 00 06 161 21,5, mais uma de socorro;
 Sistema de travagem pneumático comandado pelo veículo trator. Travão de estacionamento
automático por maxi-brakes. Válvula relais de urgência de segurança que trava o reboque em caso de
desatrelagem acidental;
 4 estabilizadores mecânicos para estacionamento e nivelamento do reboque;
 Sinalização luminosa de acordo com o código de estrada Europeu;
 Guarda lamas nas rodas;
 Tratamento de superfícies: Decapagem a granalha de aço grau 2,5 SAE pintura de primário anti
corrosivo seguido de pintura de acabamento com tinta de dois componentes na cor RAL 9007.
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