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CAPÍTULO 1 | NOTA INTRODUTÓRIA 

A empresa REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A. apresenta a melhor proposta para dar 

resposta ao Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, 

Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A com vertente para a Gestão e Operacionalização do 

Serviço de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, enquadra-se na filosofia do presente 

procedimento, garantindo: 

 Boa execução dos trabalhos, contribuindo para a manutenção das boas condições de higiene e 

limpeza dos espaços públicos; 

 Imagem de eficiência e diligência no desempenho das tarefas da prestação de serviços, 

contribuindo para uma boa imagem do serviço público prestado e do Município de Ponta da 

Barca; 

 As melhores práticas disponíveis na realização dos trabalhos, com vista a uma melhoria do 

desempenho ambiental do serviço, em colaboração com o Município de Ponta da Barca; 

 Todos os meios humanos e técnicos necessários e adequados à prestação de serviço, bem como, 

o estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo. 
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Para tal, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A no desenvolvimento do serviço visa: 

 O estabelecimento de uma relação articulada e em parceria com o Município de Ponte da Barca;  

 A disponibilidade para o atendimento, esclarecimento de dúvidas e a resolução eficiente dos 

problemas apresentados pelos utentes e pelo Município; 

 A sensibilização e comunicação da população para a temática da Gestão dos Resíduos Urbanos; 

 A adequação, exploração e gestão dos meios humanos e meios técnicos necessários para o 

desenvolvimento do serviço; 

 A disponibilidade e manutenção das viaturas, equipamentos e consumíveis, assegurando a 

eficiente cobertura dos serviços afetos à prestação de serviços; 

 A manutenção e conservação das viaturas e outros equipamentos permitindo que os mesmos 

estejam em bom estado de conservação, com bom aspeto e isentos de maus cheiros. 
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CAPÍTULO 2 | METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

Com o intuito de conhecer a realidade do Município de Ponte da Barca, a REDE AMBIENTE – 

Engenharia e Serviços, S.A. definiu uma Metodologia Estruturada e Integrada da elaboração da sua 

Proposta para o Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos 

Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A. considera que a Metodologia de Elaboração da 

Proposta é fundamental para a definição da estratégia da Prestação de Serviços, com o intuito de 

análise ao detalhe do Município de Ponte da Barca. 

2.1. FASE A - PESQUISA 

A elaboração da proposta iniciou com a fase de pesquisa, considerando que se trata do ponto de 

partida para a prossecução das fases seguintes.  

A fase de pesquisa é uma fase importante na Metodologia de Elaboração da Proposta, onde se 

avaliam os documentos do Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos 

Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”, se 

analisa a informação estatística e territorial, reunindo os dados necessários à perceção e 

reconhecimento da área de intervenção da prestação de serviços. 

2.2. FASE B – LEVANTAMENTO DE DADOS 

Na fase de levantamento de dados da Metodologia de Elaboração da Proposta, a Rede Ambiente fez 

deslocar as suas equipas técnicas ao terreno, tendo sido possível obter informação relativa às 

características dos locais a intervir e das tarefas a realizar. 

Esta fase de levantamento de terreno permite aferir à Rede Ambiente as características territoriais, 

sociais e económicas da área de intervenção e tipificar um conjunto de elementos que são 

considerados essenciais para a elaboração da proposta.  

Neste contexto, a Rede Ambiente procedeu a um levantamento exaustivo de toda a área de 

intervenção, destacando as premissas que considera relevantes para uma metodologia eficaz da 

Proposta de Prestação de Serviços para Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de “Recolha de 
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Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de 

Contentores”: 

 Observar as características da área de intervenção: 

Tecido habitacional e suas características, com o intuito de otimização de serviço e 

adequabilidade dos equipamentos e meios a utilizar. 

 Determinar e avaliar as condições dos arruamentos: 

Material, inclinação, largura, estado de conservação. 

  Determinar e avaliar as condições de circulação: 

Ao nível da tipologia, pontos de limpeza com maior dificuldade de operacionalidade e 

eventuais obstáculos existentes e equipamentos de deposição; 

Análise do tráfego de pessoas e viaturas na zona da prestação de serviços / horários 

de condicionamento de trânsito. 

 Observar e caracterizar a atual prestação de serviços: 

Incluindo os horários e tipologia de recolha de resíduos, bem como oportunidades de 

melhoria. 

 Determinar as condições de realização dos serviços a considerar na proposta:  

Tipo de serviço, os meios humanos e técnicos e as condições técnicas. 

 Avaliar as condições socioeconómicas locais: 

Enquadrar a Estrutura física da Rede Ambiente no Município de Ponte da Barca 

nomeadamente, a nível do pessoal a afetar ao serviço. 

Estas visitas técnicas tiveram como objetivo aumentar o conhecimento da zona de prestação de 

serviços por parte da Rede Ambiente, permitindo a elaboração de uma Proposta Técnica para o mais 
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adequada e o mais otimizada tendo em consideração as particularidades do Município de Ponte da 

Barca. 

2.3. FASE C – ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

A última fase da Metodologia de Elaboração da Proposta é a designada Fase C – Elaboração da 

Proposta. 

Na elaboração da proposta é desenvolvido um trabalho faseado e metódico que permita aprofundar 

o conhecimento obtido na fase de levantamento dos dados no terreno. 

Seguiu-se a fase de tratamento de dados, ou seja, após o trabalho de recolha de dados procedeu-se 

ao seu tratamento, em gabinete. Para tal foi necessário: 

 Completar a informação do levantamento com os dados de pesquisa anteriormente obtidos; 

 Analisar todas as especificidades territoriais e socioeconómicas existentes; 

 Analisar as atividades de intervenção realizadas e respetivos meios humanos e meios técnicos; 

 Definir uma proposta técnica e financeira plenamente ajustada à realidade do Município. 

O levantamento realizado com recurso a equipamentos próprios, nomeadamente, software de 

sistemas de informação geográfica, permitiu tratar a informação recolhida, podendo ser usado sobre 

cartas militares, cartografia vetorial e outros formatos que permitam a análise pretendida. 

Posteriormente ao trabalho de recolha de dados é necessário que, em gabinete, se proceda ao seu 

tratamento, análise e processamento de modo a converter todos os dados num só modo de 

visualização. 
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Após a fase de tratamento e análise dos dados, procedeu-se ao estudo dos resultados obtidos, de 

uma forma crítica, que se designa de fase de otimização, de modo a reformular o sistema existente, 

com o objetivo máximo de otimizar parâmetros de elevada importância na implementação de um 

sistema de gestão eficaz, nomeadamente: 

 A satisfação dos Munícipes e do Município; 

 A redução do impacte ambiental da atividade; 

 A sustentabilidade económica do sistema. 

É nesta fase que são analisados diversos elementos, tais 

como, os horários e a periodicidade dos serviços, os 

meios e outros elementos que se traduzem numa 

melhor gestão dos recursos. 

A fase de planeamento dos meios humanos e técnicos constituiu a fase final e determinante do 

processo de elaboração da proposta. Esta fase trata-se de um raciocínio final, de análise global da 

informação obtida e definição das necessidades de serviço, de forma a garantir todas as condições 

para a prestação de um serviço de qualidade, ambientalmente sustentável e financeiramente 

equilibrado. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A apresenta uma importante experiência na realização 

do serviço em questão, e espera que venha a ser desenvolvido conjuntamente com o Ajuste Direto 

para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, 

Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”. 

A proposta da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A tem como prioridade implementar no 

Município de Ponte da Barca um sistema de gestão otimizado e de qualidade, que permita 

estabelecer com o município uma parceria de trabalho e melhoria contínua de referência a nível 

Nacional.  
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Deste modo, a Rede Ambiente compromete-se a satisfazer, na plenitude, caso a prestação de 

serviços lhe seja adjudicada, todas as exigências do Caderno de Encargos e Convite e respetivos 

anexos, proporcionando um serviço de qualidade e excelência. 

Com uma estrutura dinâmica, experiente e profissional, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, 

S.A propõe a implementação de um Sistema de Gestão, sendo certo que, numa fase posterior à 

adjudicação, demonstra, desde já, toda a disponibilidade para, sob ordem e orientação do Município 

de Ponte da Barca, promover outro tipo de ações que julguem necessárias. 

A preparação de um sistema de Gestão de Resíduos Urbanos, com consciência de que esta atividade 

tem um elevado impacto nas contas do município, exige da parte do prestador de serviços uma 

definição de uma gestão eficaz a todos os níveis para que a proposta económica possa constituir para 

o Município uma estratégia de futuro, com a melhor relação custo/benefício. 

Desta forma, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A contribuiu para a sustentabilidade do 

Sistema de Gestão, de forma a: 

 Fornecer os meios necessários para que o serviço seja utilizado e otimizado por todos os 

munícipes, e que às suas solicitações/reclamações, seja dada resposta imediata, disponibilizando 

a Rede Ambiente uma Estrutura de Gestão, Coordenação e Serviços Administrativos de que terá 

esta como uma das suas principais preocupações, garantindo uma atuação em tempo útil;  

 Promover uma prestação de serviços com preocupações ambientais, sendo a otimização de meios 

e a sua correta utilização, uma das medidas mais fortes para a sua concretização; 

 Garantir uma gestão especializada do serviço, com uma análise sistemática da produtividade e 

“performance” da prestação de serviços e o seu ajustamento; 

 Demonstrar capacidade de inovar e desenvolver alternativas de maior eficiência. 

O dimensionamento final foi desenvolvido, e foi desta Fase C – Elaboração da Proposta que resultou 

a presente proposta para a Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos 

Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”, à qual 

a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A se dedicou a 100%. 
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CAPÍTULO 3 | ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1. METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A compromete-se através da presente proposta de 

serviços, e de acordo com o estabelecido nas Peças Concursais do Ajuste Direto para a Prestação de 

Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, 

Manutenção de Contentores” a prestar o serviço contratado de acordo com o esquema 

metodológico dos trabalhos apresentado na presente Memória Descritiva. 

Figura 1 – Esquema Metodológico da Prestação de Serviços 
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De uma forma geral, o Esquema Metodológico apresenta quatro momentos articulados entre si com 

uma gestão conjunta da prestação de serviço: 

 Serviço Operacional, que compreende: 

 Recolha em toda a área do concelho dos RSU e o seu transporte para a estação de transferência. 

 Recolha de monstros em toda a área do concelho e o seu transporte para a estação de 

transferência. 

 Lavagem, desinfeção e manutenção de todos os contentores em toda a área do concelho e 

limpeza da área envolvente. 

 Acompanhamento, que compreende: 

 Reuniões de coordenação com os representantes do Município de Ponte da Barca com o objetivo 

de efetuar um ponto de situação dos serviços prestados e definir estratégias de melhoria no 

sistema; 

 Elaboração e entrega de Relatórios, em cumprimento de todas as obrigações do contrato, que 

contemplam a descrição dos trabalhos efetuados e todas as informações relevantes ao serviço; 

 Esclarecimento e acompanhamento do diretor técnico do serviço perante o Município de Ponte 

da Barca; 

 Formação dos meios humanos afetos ao serviço, de acordo com o plano estabelecido, e sempre 

que se considere fundamental para a correta execução do serviço; 

 Gestão dos meios humanos e dos meios técnicos, garantindo a melhor execução do serviço. 

 Comunicação, que compreende: 

 Promoção da participação ativa dos utentes e munícipes perante o serviço desenvolvido. 
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 Parceria com o Município da Ponte de Barca, que compreende: 

 Definição de uma metodologia integrada dos trabalhos da prestação de serviços; 

 Acompanhamento da execução do serviço através da marcação de reuniões de coordenação com 

os representantes do Município de Ponte da Barca; 

 Apresentação de Atas das reuniões de coordenação, devidamente assinadas por todos os 

intervenientes; 

 Obrigação de manutenção do sigilo sobre toda a informação e documentação do Município de 

Ponte da Barca, relativa à execução do serviço; 

 Articulação e parceria constante com o Munício de Ponte da Barca nas estratégias a desenvolver 

durante a execução do contrato. 

A metodologia apresentada pretende demonstrar de uma forma clara as atividades desenvolvidas no 

âmbito da prestação de serviço, sendo as mesmas descritas de forma exaustiva nos pontos seguintes 

do presente Documento D | Memória Descritiva e em articulação com os restantes documentos 

apresentados. 

3.2. RELATÓRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

No âmbito da prestação de serviços, a Rede Ambiente é responsável pela elaboração de um conjunto 

de relatórios com a descrição de toda a informação relativa aos trabalhos executados no âmbito do 

serviço, e em cumprimento com o estabelecido pelo Município de Ponte da Barca. 

Estes relatórios surgem com o registo diário de várias informações compreendendo diferentes 

periodicidades de entrega e informações específicas mediante essa periodicidade. Este registo diário 

incidirá sobre os acontecimentos relevantes e trabalhos efetuados no âmbito da respetiva prestação 

de serviços, em livros adequados, cujas folhas serão numeradas e rubricadas pela Rede Ambiente e 

por um elemento da equipa de fiscalização do Município.  

Estes conterão informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos diários mais 

importantes relacionados com a execução dos trabalhos. 
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Todas as anomalias e reclamações relativas aos trabalhos serão obrigatoriamente registadas no Livro 

de registo diário, que ficará ao cuidado da Rede Ambiente, e será apresentado, sempre que 

solicitado pelo Município ou por outras entidades com competência para o efeito. 

A Rede Ambiente apresentará ao Município de Ponte da Barca os relatórios abaixo indicados durante 

o tempo em que decorre a prestação de serviços. Os modelos dos relatórios serão apresentados ao 

Município de Ponte da Barca, para aprovação. 

Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pela Rede 

Ambiente serão integralmente redigidos em português.  

Tabela 1 – Relatórios da Prestação de Serviços 

Tipo de Relatório Descrição 

Relatórios Mensais 

i. Relatórios de pesagens de quantidades de resíduos indiferenciados 

recolhidos em cada circuito, com indicação da viatura utilizada, data de 

entrada no local de deposição, hora, e n.º do ticket, emitido pela 

Estação de Transferência ou Aterro Sanitário. Este relatório fará 

sempre acompanha-se dos respetivos tickets que comprovam a 

descarga; 

ii. Relatórios das quantidades de contentores lavados, tipologia, referindo 

a data de execução e o tipo de lavagem executada (no local ou em 

estaleiro). 

iii. Relatórios com indicação dos contentores substituídos, novos locais, 

mudança de local, alteração de capacidade, reforço, datas de execução 

do serviço e resposta às solicitações da entidade adjudicante, com a 

correspondente atualização da base de dados em SIG. 

A Rede Ambiente ficará obrigado a apresentar à entidade adjudicante, até ao final do mês do 

contrato, os dados compilados referentes a atividade de gestão de resíduos do mesmo período, 

por forma ao Município de Ponte da Barca, na condição de entidade gestora RSU, possa dar 

cumprimento às imposições da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR), a saber:  
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 Lista anual de reclamações RSU;  

 Lista anual de contentores lavados mensalmente por cada circuito;  

 Lista anual/diária das quantidades recolhidas entregues em Aterro/estação de 

transferência por cada viatura;  

 Número de viaturas afeta ao serviço de Recolha de RSU e Km percorridos;  

 Combustível consumido por cada viatura de recolha (total anual);  

 Emissões de C02 das viaturas de recolha de RSU (kgC02);  

 Lista de recursos humanos afetos à recolha de RSU;  

 Listagem  atualizada do  número de contentores e sua numeração, localização  

em ficheiro georreferenciado (preferencialmente no sistema de coordenadas 

ETRS89) em formato shapefile e listagem em Excel.  
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CAPÍTULO 4 | SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS À 

ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

4.1. METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO 

O Serviço de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos à Estação de Transferência no 

Município de Ponte da Barca contempla a Recolha e o Transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos 

produzidos em toda a área geográfica do Concelho de Ponte da Barca, nos contentores enterrados e 

de superfície, existentes ou a instalar.   

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A garante a boa execução dos trabalhos, contribuindo 

para a manutenção das boas condições de higiene e limpeza das vias públicas, nomeadamente: 

 Boa execução dos trabalhos, contribuindo para a manutenção das boas condições de higiene e 

limpeza dos espaços públicos; 

 Imagem de eficiência e diligência no desempenho das tarefas da prestação de serviços, 

contribuindo para uma boa imagem do serviço público prestado e do Município de Ponte da 

Barca; 

 As melhores práticas disponíveis na realização dos trabalhos, com vista a uma melhoria do 

desempenho ambiental do serviço, em colaboração com o Município de Ponte da Barca; 

 Todos os meios humanos e técnicos necessários e adequados à prestação de serviço, bem como, 

o estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo. 

 

PREMISSAS BASE DAS PEÇAS DE PROCEDIMENTO 

 A recolha de resíduos sólidos urbanos será executada em todo o concelho de Ponte da Barca 

numa área aproximada de 182,20 Km2 servindo uma população residente aproximada de 12 061 

habitantes, com uma capitação média de 0,77 Kg/hab/dia, sendo que a recolha na zona urbana 
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da vila será de porta a porta e no restante concelho a recolha será efetuada nos contentores 

existentes.  

 As quantidades de RSU recolhidas no ano de 2010 a 2013. 

2010 2011 2012 2013 

3.633 ton 3.506 ton 3.373 ton 3.396 ton 

 Sem prejuízo de outros trabalhos tidos como normais no âmbito dos serviços de higiene urbana, 

a Rede Ambiente realizará as tarefas necessárias à garantia da correta execução dos aludidos 

serviços, e designadamente as seguintes:  

a. Recolha de resíduos sólidos urbanos em todos os contentores normalizados, colocados na 

via pública e porta-a-porta, bem como dos resíduos que se encontrem espalhados num 

raio de pelo menos três metros, dos mesmos, incluindo os que caiam durante a operação 

de recolha;  

b. Recolha em contentores normalizados localizados em compartimentos coletivos de 

resíduos sólidos, nomeadamente os existentes nos Centros Escolares e IPSS's;  

c. Na zona urbana da vila de Ponte da Barca, a recolha dos resíduos será feita porta a porta e 

nos contentores enterrados indiferenciados de 3000 litros;  

d. Na recolha porta a porta é exigido que a mesma seja efetuada nas condições ótimas de 

higiene e limpeza, quer por parte das viaturas utilizadas quer por parte do pessoal. A 

recolha dos sacos deve ser feita com o cuidado necessário, sem  que os  resíduos se  

espalhem, sendo  o prestador de serviços responsável pela limpeza dos resíduos que, por  

qualquer motivo, estejam espalhados junto à zona onde se efetua a recolha ou 

montureiras de sacos; 

e. Assegurará que durante as operações de recolha e transporte não ocorram dispersões ou 

derrames de resíduos (sólidos e ou líquidos). Caso ocorram estas situações terá o 
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aprestador de serviços proceder de imediato à remoção dos resíduos e à limpeza a que 

haja lugar. 

 Atualmente no Concelho de Ponte da Barca existem contentores à superfície de 800 litros e 

contentores enterrados com a capacidade de 3000 litros.    

 A Rede Ambiente procederá ao correto manuseamento dos contentores (colocação nos locais 

devidos em condições de segurança, manter as tampas fechadas, devidamente travados, etc.) de 

modo que não seja colocada em causa a segurança dos munícipes. Os riscos que daí possam 

resultar a terceiros serão da nossa exclusiva e integral responsabilidade. 

 No âmbito desta prestação de serviços, excluem-se a recolha:  

a. De produtos de entulho, terras, escombros e resíduos de obras (RCD`s);  

b. De resíduos verdes urbanos;  

c. De resíduos hospitalares perigosos;  

d. De resíduos de carácter meramente industrial.  

 Estão ainda previstas e contempladas serviços extraordinários de recolha e transporte de 

resíduos sólidos urbanos e equiparados não especificados anteriormente (festas do concelho e 

outros eventos que o município venha a realizar), produzidos na área da prestação de serviços, 

cuja quantidade e periodicidade não seja atualmente previsível. 
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4.2. MODO DE EXECUÇÃO 

O Serviço de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos à Estação de Transferência no 

Município de Ponte da Barca inicia com a preparação das viaturas de recolha nas instalações da Rede 

Ambiente, onde os motoristas e cantoneiros se concentram e recebem os respetivos planos de 

trabalho.  

Desta forma pretende-se disciplinar os métodos de trabalho, para que decorram de forma 

organizada tendo em atenção a necessidade de garantir a mais elevada qualidade. 

Para tal, e na execução do serviço, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A garante: 

 o manuseamento correto da viatura de recolha / contentores, que deve ser efetuado com 

precaução para evitar a sua danificação ou envelhecimento precoce; 

 a minimização da libertação de poeiras;  

 a minimização do ruído característico da atividade, zelando pelos equipamentos e 

comunicando de forma imediata ao Encarregado qualquer anomalia que seja detetada; 

 a higiene e salubridade nos pontos de recolha, através de uma limpeza adequada dos locais; 

 a inexistência de derrames de resíduos nos arruamentos. 

Os métodos e técnicas do processo de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos à Estação 

de Transferência decorrem de acordo com um esquema de execução, que compreende: 

 PROCEDIMENTOS COMUNS DE RECOLHA E DE SEGURANÇA. 

 RECOLHA DE CONTENTORES DE SUPERFÍCIE DE RSU’S. 

 RECOLHA DE CONTENTORES ENTERRADOS DE RSU’S. 
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PROCEDIMENTOS COMUNS DE RECOLHA E DE SEGURANÇA 

 O camião de recolha sai das instalações na hora definida para o início do circuito.  

 Nesta fase, o motorista preenche os campos do plano de trabalhos definido no Relatório Diário do 

Serviço.  

Figura 2 – Exemplo de Relatório Diário do Serviço 

 

 A equipa cingir-se-á ao plano de trabalho entregue, onde se encontram as referências aos locais a 

recolher. Qualquer alteração ao plano de trabalho será efetuada diariamente conforme as 

solicitações, no Relatório Diário de Serviço, acrescentando-se a nova ordem de serviço. Caso a 

nova ordem seja dada durante o circuito, o motorista acrescentará esse ponto ao Relatório, 

aferindo a sua concretização.  

 No Relatório Diário de Serviço o motorista vai preenchendo os 

vários campos do mesmo, como, por exemplo, o enchimento 

do (s) contentor (es) recolhido (s), se o local apresentava 

resíduos fora dos contentores e o tipo de anomalias no 

contentor (danos, necessidade de lavagem, etc.). 

Os circuitos são otimizados de 

forma a melhorar o desempenho 

ambiental dos veículos e do serviço 

contribuindo, por exemplo, para a 

diminuição de emissões. 
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 Nas deslocações curtas entre contentores e sacos do lixo, os cantoneiros viajarão na traseira das 

viaturas. Nas deslocações mais longas e na viagem para descarga das viaturas, os cantoneiros 

viajarão no interior da cabine da viatura. 

Figura 3 – Procedimentos Comuns do Processo de Recolha 

 

 Durante a realização do circuito a viatura deslocar-se-á sempre com as luzes rotativas ligadas.  

 Ao aproximar-se do ponto de recolha, o motorista parará a viatura de forma a não interromper o 

trânsito, travando-a e estacionando-a em segurança. 

Figura 4 – Procedimentos Comuns do Processo de Recolha 
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 Os espaços públicos onde se localizam os resíduos sólidos urbanos, após as operações de recolha 

serão varridos, quer no espaço em redor dos contentores quer junto à zona traseira do camião, 

utilizando os meios apropriados para o efeito. 

 O volteio dos contentores deve ser efetuado com cuidado, com o devido encaixe de modo a que 

os resíduos não caiam na área de recolha.  

Figura 5 – Procedimentos Comuns do Processo de Recolha 

 

 Os resíduos sólidos e/ou líquidos, que eventualmente derramem na via pública durante as 

operações de recolha e transporte, serão removidos através de equipamento apropriado, num 

prazo máximo de 4 horas, e comunicada esta situação ao Município de Ponte da Barca, 

detalhando posteriormente a situação ocorrida em relatório detalhado. 

 A viatura só iniciará novamente a marcha, entre cada ponto de recolha, após o funcionamento da 

báscula. 
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RECOLHA DE CONTENTORES DE SUPERFÍCIE DE RSU’S E PORTA A PORTA 

 Os cantoneiros movem o contentor para junto da viatura, encaixando o contentor no elevador, ou 

seja, as asas/pegas nos braços do sistema Oshner, os pivots nos braços do sistema DIN e o 

rebordo dos contentores de menor dimensão no pente.  

Figura 6 – Exemplo de sistema de recolha de contentores de superfície 

 

 O pente será, apenas, utilizado para contentores de superfície, no caso de estes apresentarem 

danos nos respetivos sistemas de elevação. 

 Eleva-se o contentor sem nunca o perder de vista para, se necessário, em caso de queda acidental 

ou desprendimento, desativar o equipamento pressionando o botão de stop. 
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 Desce-se o contentor por basculação pelo elevador, observando-se se o contacto com o solo é 

equilibrado para, em caso de queda acidental, desprendimento ou embate, corrigir o movimento 

com o comando do elevador ou desativar o equipamento através do botão de stop. 

Figura 7 – Exemplo de sistema de recolha de contentores de superfície 

 

 Confirma-se o despejo total de resíduos de dentro do contentor. 

 Fecha-se a tampa do contentor e recoloca-se na posição e locais originais, sem negligência. 

 Coloca-se o dispositivo de retenção do contentor (se aplicável) e travam-se as rodas do contentor. 

 Os espaços envolventes aos contentores de superfície serão varridos e limpos com vista a garantir 

a higiene destes locais e a melhoria do ambiente urbano. 

Figura 8 – Exemplo de sistema de recolha de contentores de superfície 
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Figura 9 – Exemplo de sistema de recolha de contentores de superfície 
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Recolha de Contentores Enterrados de RSU’s 

 A recolha de contentores enterrados de resíduos sólidos urbanos indiferenciados é efetuada com 

a viatura normal de recolha com grua. 

Figura 10 – Exemplo de sistema de recolha de contentores enterrados 

 

 É colocado um sistema de levantamento hidráulico no equipamento que se encontra acoplado na 

viatura.  

 Após a rotação da chave, efetua-se a abertura da tampa através de 2 amortecedores a gás (ou 

cilindro elétrico). 

 Encaixa-se o gancho da grua na argola da asa existente no contentor manual ou remotamente 

através do gancho automático. 

 Levanta-se o contentor com o auxílio da grua colocada na viatura.  

Figura 11 – Exemplo de sistema de recolha de contentores enterrados 
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 O contentor esvazia através do sistema universal de volteio e dado que o mesmo é estanque, os 

lixiviados são volteados com os resíduos para a viatura de recolha. 

 Recoloca-se o contentor no interior da cuba e efetua-se o fecho da tampa manualmente (ou 

automaticamente caso possua um cilindro elétrico). 

Figura 12 – Exemplo de sistema de recolha de contentores enterrados 

 

 Eleva-se o contentor sem nunca o perder de vista para, se necessário, em caso de queda 

acidental ou desprendimento, desativar o equipamento pressionando o botão de stop. 

 Fecha-se a tampa do contentor e recoloca-se na posição e locais originais, sem negligência. 

 Os espaços envolventes aos contentores de superfície serão varridos e limpos com vista a 

garantir a higiene destes locais e a melhoria do ambiente urbano. 
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4.3. TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO  

Os resíduos sólidos urbanos recolhidos no âmbito da presente prestação de serviços serão 

transportados a destino final para a Estação de Transferência situada no Lugar Paço – Oliveira – Arcos 

de Valdevez que dista cerca de 6 km da sede de concelho de Ponte da Barca. 

Neste contexto, o processo de transporte e deposição a destino final compreende as seguintes 

premissas: 

 O transporte dos resíduos realizar-se-á no mesmo dia da recolha, sem que haja deposição 

noutro local, nem permaneça no interior dos veículos de transporte, sempre que possível. 

 Não ocorrerá a transladação dos resíduos de um veículo para outro, exceto em situações de 

força maior e previamente autorizadas pelo Município. 

 A equipa respeitará o horário estabelecido do local de destino final, sujeitando-se às normas 

estabelecidas para o funcionamento, exploração, de cumprirá as indicações de serviço que aí 

forem transmitidas pelos responsáveis. 
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CAPÍTULO 5 – SERVIÇO DE RECOLHA DE MONSTROS EM TODA A ÁREA DO 

CONCELHO E O SEU TRANSPORTE PARA A ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
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CAPÍTULO 5 | SERVIÇO DE RECOLHA DE MONSTROS EM TODA A ÁREA DO CONCELHO E O 

SEU TRANSPORTE PARA A ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

5.1. METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO 

Os Monstros ou monos caracterizam-se como os resíduos urbanos metálicos e não metálicos, 

incluindo mobiliário, equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), …, mediante a definição do 

respectivo concurso. 

Neste contexto, a Rede Ambiente procederá ao Serviço de Recolha de Monstros em toda a Área do 

Concelho no Município de Ponte da Barca, incluindo o respetivo transporte e deposição para a 

Estação de Transferência, tendo em consideração dois tipos de metodologia de recolha:  

RECOLHA PROGRAMADA 

A recolha programada é definida mediante os pedidos efetuados pelos munícipes e/ou entidades, 

diretamente à REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A ou através dos serviços municipais.  

A recolha dos monstros será efetuada mediante a periodicidade 

definida no Programa de Trabalhos. 

Os meios de comunicação para a realização dos pedidos serão 

definidos com o início dos trabalhos, sendo previamente validados 

com o Município. A recolha programada de monstros e resíduos 

verdes é efetuada porta-a-porta, através de viaturas adequadas, cumprindo todas as normas 

ambientais, de segurança e restante legislação em vigor. 

RECOLHA DE MONSTROS ABANDONADOS INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 

A Rede Ambiente procederá à recolha de monstros e resíduos 

verdes abandonados indevidamente na via pública, identificados 

e comunicados pelo Município e/ou munícipes, ou por 

observação direta dos colaboradores durante a realização dos 

serviços. 

 

A Rede Ambiente propõe uma 

Linha Verde – EcoMonstro 

(apoiada com um serviço online) – 

para receber todos os contactos 

dos munícipes para a recolha de 

monstros. 

A Rede Ambiente propõe a 

realização de uma campanha de 

informação e sensibilização da 

população acerca da recolha de 

monstros e os procedimentos 

associados.  
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PREMISSAS BASE DAS PEÇAS DE PROCEDIMENTO 

 A periodicidade de recolha será no mínimo duas vezes por semana, de acordo com o horário 

e periodicidade definida do plano de recolha de monstros, sendo abrangente a toda a área 

do Concelho de Ponte da Barca. 

 A Rede Ambiente garantirá a existência de uma viatura ligeira, equipada para a recolha dos 

mesmos e de modo a garantir o acesso a arruamentos mais estreitos e sinuosos. 

 Quaisquer alterações que eventualmente venham a ser necessárias nos itinerários, serão 

previamente comunicados à entidade adjudicante em proposta para validação.  

 Durante as operações de recolha e transporte não deverá ocorrer derrames de resíduos 

sólidos na via pública. Se tal suceder, a Rede Ambiente procederá de imediato à recolha dos 

resíduos e limpeza da via pública, comunicando à entidade adjudicante a localização. 

 

 

5.2. MODO DE EXECUÇÃO 

A Rede Ambiente efetuará a Recolha de Monstros em toda a Área do Concelho no Município da 

Ponte da Barca, de acordo com a periodicidade definida no Programa de Trabalhos, cujo 

procedimento é desenvolvido de acordo com o seguinte esquema: 

 Após a receção dos pedidos de recolha de monstros é definido o circuito de recolha, de forma a 

otimizar o serviço. 

 A equipa afeta ao serviço cingir-se-á ao plano de trabalho entregue, onde se encontram as 

referências aos locais de recolha, assim como, a respetiva morada e o utente/entidade que 

solicitou o serviço. Caso sejam detetadas situações de recolha não previstas, a equipa informará o 

encarregado e o Município, de forma a aferir a sua concretização. 

 A viatura de recolha estará devidamente identificada e cumprirá todas as normas de segurança e 

do Código da Estrada, estacionando de forma a não condicionar o trânsito. 
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 No local de recolha, a equipa coloca os monstros devidamente acondicionadas na viatura, tendo 

em consideração o tipo de monstros recolhidos. 

 A equipa afeta ao serviço acompanhar-se-á de um documento para proceder ao registo de todas 

as informações respeitante à recolha, nomeadamente, a data e hora da realização do serviço, o 

nome do requisitante, morada e contacto (fixo ou móvel), o volume dos resíduos recolhidos, 

entre outros, o qual será assinado pela Rede Ambiente e pelo requerente do serviço, sendo 

disponibilizada uma cópia desse mesmo registo. 

 Na recolha de monstros abandonados indevidamente na via pública, a equipa colocará os 

mesmos na viatura e procederá à limpeza do local onde estão depositados. 

 Caso existam derrames acidentais dos resíduos recolhidos na via pública, será imediatamente 

efetuada a sua limpeza.  

 Sempre que se detete resíduos recicláveis, agregados a outros (monstros), a equipa procederá à 

sua correta separação, e encaminhamento para a reciclagem, de acordo com a fileira de material 

aceite na Estação de Triagem ou outro local a indicar pelo Município. 

 No final do circuito, os monstros recolhidos serão encaminhados para o destino final, onde a 

equipa sujeitar-se-á às normas estabelecidas para funcionamento e exploração e cumprirão as 

indicações de serviço que aí forem transmitidas pelos responsáveis destas unidades. 
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Figura 13 – Exemplificação de Recolha de Monstros 
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CAPÍTULO 6 | SERVIÇO DE LAVAGEM, DESINFEÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONTENTORES 

DO CONCELHO E ÁREA ENVOLVENTE 

6.1. METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO 

O Serviço de Lavagem, Desinfeção e Manutenção dos Contentores do Concelho e Área Envolvente 

constituem uma das etapas mais importantes do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, 

sendo que a sua correta operacionalidade contribuirá decisivamente para uma boa higiene e 

salubridade dos pontos de recolha e dos próprios aglomerados populacionais. 

Os contentores coletivos permanecem, a tempo inteiro, na via pública, estando sujeitos, a diversas 

agressões diárias, quer seja, pela receção dos resíduos quer pela poluição ambiental e do tráfego 

automóvel a que estão sujeitos.  

Neste contexto, a sua lavagem, desinfeção e desodorização é fundamental para evitar o 

aparecimento de focos de infeção, contaminação e de maus odores, como também para um 

enquadramento “saudável” dos equipamentos no ambiente urbano, para que os cidadãos se sintam 

confortáveis na colocação dos resíduos no interior do contentor.  

Considera-se que os contentores encontram-se em boas condições de higiene quando não 

apresentam resíduos incrustados, nem gorduras na sua superfície interna e externa, bem como, 

quando se encontram sem odores desagradáveis. 
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PREMISSAS BASE DAS PEÇAS DE PROCEDIMENTO 

 A Rede Ambiente procederá à lavagem e desinfeção de todos os contentores incluindo 

marcos e tampas dos contentores enterrados, assim como a área envolvente, após o 

respetivo vazamento, com uma periodicidade mensal. 

 Caso a esta se revele insuficiente, será definida uma periodicidade que salvaguarde as 

melhores condições de higiene e de salubridade, dos locais onde habitualmente são 

colocados os sacos de RSU para serem recolhidos porta a porta.  

 Esta operação, deverá evitar maus cheiros, garantindo-se assim o bom estado de limpeza 

dos mesmos de acordo com o Plano de apresentado pela Rede Ambiente e aprovado pelo 

Município de Ponte da Barca.  

 A lavagem e desinfeção dos contentores é realizada com viatura/meios para o efeito, não 

causando ruídos incómodos ou escorrências para a via pública. Esta operação inclui 

desodorização, lavagem e desinfeção dos locais e colocação de etiquetas, nos contentores, 

com a indicação da data de lavagem. A lavagem exterior dos contentores deverá ser 

complementada com máquina de pressão.  

 A lavagem e desinfeção dos contentores deverá também ser garantida sempre que os 

contentores apresentarem sinais evidentes de acumulação de gorduras, resíduos ou 

odores desagradáveis. Nestas situações deverão ser transportados para o estaleiro, em a 

que lavagem onde se fará em zona apropriada para o efeito, uma limpeza integral interior 

e exterior dos contentores. Para tal operação a Rede Ambiente terá em reserva os 

contentores suficientes, para que os locais onde se encontram não fiquem em qualquer 

instante sem a existência dos mesmos.  

 A Rede Ambiente terá sempre em reserva contentores, em quantidade suficiente, para 

permitir que se proceda à respetiva substituição ou utilização imediata sempre que tal se 

revele necessário, quer em situações programadas, quer em situações imprevisíveis (como 

seja por destruição ou desaparecimento).  
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 O esvaziamento dos líquidos das viaturas lava contentores será efetuado em local 

apropriado com encaminhamento dos efluentes para tratamento os resíduos sólidos serão 

encaminhados para a Estação de Transferência situada no Lugar Paço – Oliveira – Arcos de 

Valdevez. 

 A Rede Ambiente efetuará a manutenção de todos os contentores de modo a garantir o 

seu bom funcionamento, procedendo à respetiva substituição sempre que a sua 

manutenção deva fazer-se fora do ponto de recolha ou se tornem inutilizáveis.   

 A manutenção inclui os serviços e fornecimento, de todas as peças necessárias ao bom 

funcionamento dos contentores (tampas, rodas, asas, etc.).  

 

 

6.2. MODO DE EXECUÇÃO 

A Rede Ambiente efetuará a Lavagem, Desinfeção e Manutenção dos Contentores do Concelho e 

Área Envolvente do Município de Ponte da Barca, de acordo com a periodicidade definida no 

Programa de Trabalhos, de forma a adequar-se à uma melhor eficiência do serviço, à fluidez do 

tráfego nas vias, garantindo o conforto dos cidadãos e utentes.  

Adicionalmente à lavagem periódica, será efetuada a lavagem, desinfeção bacteriológica e 

desodorização por necessidade, ou seja, à verificação de estado de insalubridade, essa informação 

será registada no relatório diário, e o encarregado, quando tomar conhecimento (no final do 

circuito), providenciará a sua limpeza, lavagem e desinfeção no dia útil seguinte. 

A necessidade de se estipular uma lavagem, desinfeção e desodorização mais frequente pode ainda 

ocorrer em festividades, e outros períodos em que a população presente no Município seja maior, 

como, por exemplo, na época do Natal, da Páscoa, e outras festividades e nos meses de Verão, 

aumentando-se as vezes em que se procederá esta tarefa antes e após os eventos.  

Os métodos e técnicas do processo de Lavagem, Desinfeção e Manutenção dos Contentores do 

Concelho e Área Envolvente decorrem de acordo com um esquema de execução, que compreende: 
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 PROCEDIMENTOS COMUNS DE LAVAGEM, DESINFEÇÃO E DESODORIZAÇÃO DE CONTENTORES. 

 LAVAGEM, DESINFEÇÃO E DESODORIZAÇÃO DE CONTENTORES IN “LOCO”. 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS COMUNS DE LAVAGEM, DESINFEÇÃO E DESODORIZAÇÃO DE CONTENTORES 

No final de cada turno, a equipa efetua a lavagem e desinfeção da viatura em local definido para o 

efeito, nas instalações da Rede Ambiente, assegurando que no turno seguinte a viatura se encontre 

nas condições de higiene e limpeza necessárias à atividade. 

No âmbito da lavagem, desinfeção e desodorização, serão utilizados produtos químicos apropriados, 

comprovadamente compatíveis com o meio ambiente, livres de maus-cheiros e com características 

desengordurantes, desinfetantes e desodorizantes, de acordo com o exigido no Caderno de Encargos 

e certificados de acordo com as normas e legislação em vigor.  

A utilização destes produtos químicos será previamente colocada à aprovação do Município de Ponte 

da Barca. 

O armazenamento destes produtos nas instalações da Rede Ambiente obedecerá às regras definidas 

para a tipologia dos mesmos, e todos os funcionários da Rede Ambiente, terão formação para a sua 

correta utilização/manipulação, e forma de atuação em caso de emergência. 

Os contentores instalados serão alvo de um plano de manutenção preventivo com o objetivo 

primário de reduzir o número de contentores a substituir, quer seja por desgaste quer por danos da 

operação de recolha ou vandalismo.  
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Figura 14 – Exemplo do Serviço de Manutenção e Higienização de Equipamentos de Deposição de Resíduos 

 

LAVAGEM, DESINFEÇÃO E DESODORIZAÇÃO DE CONTENTORES IN “LOCO” 

A lavagem de contentores na via pública será efetuada através de viatura mecânica, em horários 

semelhantes aos dos circuitos de recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos indiferenciados.  

A conjugação dos circuitos de recolha e lavagem permite aumentar a eficiência do serviço e um 

menor impacto do mesmo contribuindo, assim, para um maior conforto dos cidadãos.  

Figura 15 – Viatura Lava Contentores 
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O tempo de duração da lavagem, desinfeção e desodorização de cada contentor enterrado e de 

superfície será regulado em função do grau de sujidade detetado, para que o contentor fique limpo 

numa só operação, evitando-se um maior consumo de água e de detergentes e um maior tempo de 

paragem da viatura.  

 

 

 

  

A viatura Lava contentores afeta ao 

serviço de lavagem, desinfeção e 

desodorização dos contentores 

apresenta mecanismos de 

racionalização de água. 
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CONTENTORES DE SUPERFÍCIE 

As etapas de realização da operação de Lavagem e Desinfeção de Contentores de Superfície efetuada 

na via pública são as seguintes: 

 A equipa afeta ao serviço cingir-se-á ao plano de trabalho entregue, onde se encontram as 

referências aos locais a parar e o n.º de contentores a lavar em cada ponto; 

 Qualquer alteração ao plano usual de trabalho será efetuada diariamente conforme as 

solicitações, no Relatório Diário de Serviço, acrescentando-se a nova ordem de serviço. Caso a 

nova ordem seja dada durante o circuito, o motorista 

acrescentará esse ponto ao Relatório, aferindo a sua 

concretização; 

 No Relatório Diário de Serviço o motorista vai preenchendo 

os vários campos do mesmo, nomeadamente, se existem 

anomalias no contentor tais como: o tipo de danos existentes, a necessidade de uma lavagem 

mais profunda em estaleiro, entre outros;  

 Durante a realização do circuito a viatura deslocar-se-á sempre com as luzes rotativas ligadas; 

 Ao aproximar-se dos contentores (ponto de lavagem), o motorista parará a viatura de forma a 

não interromper o trânsito, travando-a e estacionando-a em segurança; 

 Os cantoneiros desarmam o dispositivo de retenção do 

contentor (aro ou apoio) quando existente e destravam as 

rodas do contentor; 

 Se aplicável, retiram todos os resíduos do interior do 

contentor com recurso a pá, espátula e/ou rodo, raspando as superfícies interiores, 

temporariamente para sacos que se encontram na viatura; 

 São retiradas todas as afixações (autocolantes e cartazes), caso existam, da superfície dos 

contentores; 

Os produtos químicos utilizados na 

lavagem, desinfeção e 

desodorização são devidamente 

homologados e compatíveis com o 

meio ambiente. 

A Rede Ambiente procederá à 

limpeza e lavagem da zona 

envolvente aos contentores, 

garantido uma melhor higiene e 

qualidade ambiental. 
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 As escovas, de material relativamente rígido, são embebidas em água e em 

detergente/desengordurante/desincrustante; 

 Esfregam-se as zonas mais sujas das faces exteriores do contentor, com as escovas, especialmente 

no rebordo, na frente e nas arestas da tampa; 

 Aplica-se por pulverização a diluição detergente/desengordurante/ desincrustante em todo o 

contentor, especialmente, no seu interior e nas zonas mais sensíveis das faces exteriores, 

especialmente, no rebordo, na frente e nas arestas da tampa; 

 Os cantoneiros movem o contentor para junto da viatura, encaixando o contentor no elevador, ou 

seja, as asas/pegas nos braços do sistema Oshner, os pivots nos braços do sistema DIN e o 

rebordo dos contentores de menor dimensão no pente; 

 O pente apenas será utilizado para os contentores, no caso de estes apresentarem danos nos 

respetivos sistemas de elevação; 

 Eleva-se o contentor sem nunca o perder de vista para, se necessário, em caso de queda acidental 

ou desprendimento, desativar o equipamento pressionando o botão de stop; 

 Aciona-se a lavagem hermética interior e exterior do contentor, repetindo a operação se 

necessário. O tempo de lavagem de cada contentor depende do seu grau de sujidade; 

 Aplica-se no contentor o desinfetante diluído, por pulverização; 

 Recoloca-se o contentor na posição e local originais sem negligência; 

 Fixa-se o autocolante vinil no contentor com a informação da data de lavagem e desinfeção; 

 Coloca-se o dispositivo de retenção do contentor (aro ou apoio), quando existente; 

 Travam-se as rodas do contentor; 

 Limpa-se o espaço de localização dos contentores e, se necessário, junto ao camião; 
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 Após a recolocação dos contentores nos respetivos locais, os cantoneiros darão a indicação de 

partida da viatura, e o motorista conduzirá até ao próximo ponto de recolha. 

As águas sujas resultantes da lavagem e desinfeção dos contentores, não serão descarregadas sem 

indicação prévia do local, a definir pelo Município de Ponte da Barca.  

O abastecimento de água para as operações de lavagem serão da responsabilidade do adjudicatário, 

devendo solicitar aos Serviços Municipalizados de Ponte da Barca os contadores portáteis 

necessários em nome da empresa, através da formalização dos respetivos contratos de 

abastecimento.  

Figura 16 – Exemplo de Lavagem de Contentores de Superfície  

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CFcyle8P1U0BgM&tbnid=iTjU-GOwKwgUeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pedrios.blogspot.com/&ei=AGLbU8fpH9SY1AX-u4DQAg&bvm=bv.72197243,d.d2k&psig=AFQjCNFgGwxCTvgXUQzDnzIhKwCg8xS22g&ust=1406972787618379


 

AJUSTE DIRETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOLHA DE 
MONTROS, LAVAGEM, DESINFEÇÃO, MANUTENÇÃO DE CONTENTORES” 

DOCUMENTO D|MEMÓRIA DESCRITIVA  

 
 

  

   

Proposta| RA0115 

Janeiro.2015 

                                                                    

CONTENTORES ENTERRADOS 

As etapas de realização da operação de Lavagem e Desinfeção de Contentores Enterrados efetuada 

na via pública são as seguintes: 

 A equipa afeta ao serviço cingir-se-á ao plano de trabalho entregue, onde se encontram as 

referências aos locais a parar e o n.º de contentores a lavar em cada ponto. 

 Qualquer alteração ao plano usual de trabalho será efetuada diariamente, conforme as 

solicitações, no Relatório Diário de Serviço, acrescentando-se a nova ordem de serviço. Caso a 

nova ordem seja dada durante o circuito, o motorista acrescentará esse ponto ao Relatório, 

aferindo a sua concretização. 

 No Relatório Diário de Serviço, o motorista vai preenchendo os vários campos do mesmo, 

nomeadamente, se existem anomalias no contentor, tais como: o tipo de danos existentes, a 

necessidade de uma lavagem mais profunda em estaleiro, entre outros. 

 Durante a realização do circuito a viatura deslocar-se-á sempre com as luzes rotativas ligadas. 

 Ao aproximar-se dos contentores, o motorista parará a viatura de forma a não interromper o 

trânsito, travando-a e estacionando-a em segurança. 

 A viatura Lava contentores está equipada com uma grua que movimentará os contentores 

enterrados, da cuba para o elevador de contentores. 

 Os contentores enterrados são colocados no elevador da viatura e lavados na parte interior do 

contentor. Aciona-se a lavagem hermética interior do contentor, repetindo a operação se 

necessário. O tempo de lavagem de cada contentor depende do seu grau de sujidade. 
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Figura 17 – Exemplificação de Lavagem mecânica de Contentores Enterrados 

       

 É efetuada uma lavagem exterior dos contentores, através da mangueira e pistola de alta pressão 

adequada, especialmente nos rebordos dos contentores, retirando todas as impurezas, assim 

como das cubas dos contentores enterrados. 

 Com a mangueira de aspiração é efetuada a aspiração de águas de lavagem acumuladas no fundo 

da cuba de betão dos contentores enterrados. 

 Aplica-se, por pulverização, o desinfetante / desodorizante / 

desengordurante em todo o contentor, especialmente, no seu 

interior e nas zonas mais sensíveis das faces exteriores.  

 Após colocação do contentor enterrado na cuba, são removidos eventuais grafitis e publicidade 

afixada nos marcos de deposição.  

 Fixa-se o autocolante vinil no marco de deposição com a informação da data de lavagem e 

desinfeção.  

 É efetuada a limpeza e lavagem na envolvente dos 

contentores com o auxílio da mangueira e pistola de pressão. 

 Após a limpeza e lavagem do espaço envolvente aos 

contentores enterrados, os cantoneiros darão a indicação de 

partida da viatura, e o motorista conduzirá até ao próximo ponto de recolha. 

A Rede Ambiente procederá à 

limpeza e lavagem da zona 

envolvente aos contentores, 

garantido uma melhor higiene e 

qualidade ambiental. 

Os produtos químicos utilizados na 

lavagem, desinfeção e 

desodorização são devidamente 

homologados e compatíveis com o 

meio ambiente. 
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CAPÍTULO 7 | DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MEIOS HUMANOS AFETOS À PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

No Ajuste Direto para dar resposta à Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos 

Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”, a Rede 

Ambiente considera que os meios humanos são fundamentais para obter elevados níveis de 

qualidade na execução das tarefas inerentes aos diferentes serviços.  

Neste contexto, a Rede Ambiente possibilita e fornece todas as condições necessárias à execução de 

cada tarefa, nomeadamente, o acolhimento inicial, as ferramentas adequadas ao trabalho a realizar, 

as condições de higiene e segurança a cada colaborador, um sistema de comunicação interno claro e 

direto e as ações de formação e sensibilização adequadas para que cada colaborador obtenha o 

conhecimento fundamental para agir de forma ambientalmente correta e em prol do serviço público.  

Nesta linha de atuação, a Rede Ambiente com o objetivo de obter um serviço de excelência define 

um conjunto de premissas base para a definição do serviço, que contribuem por exigir aos seus 

colaboradores a qualidade máxima na execução das suas tarefas, refletindo-se nos seus 

comportamentos. 

Figura 18 – A Gestão da Qualidade do Serviço  Figura 19 – Comportamentos dos Recursos 

Humanos 
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É da total responsabilidade da Rede Ambiente o cumprimento de toda a legislação laboral aplicável 

(férias, horários semanais, trabalho noturno, seguros de trabalhos, entre outros), assim como, o 

garantir da aptidão profissional, disciplina e proteção social dos trabalhadores. 

Todo o pessoal da Rede Ambiente possuirá as características físicas e a robustez necessária, 

adequadas às respetivas funções, demonstrando sensibilidade e garantindo-se o cumprimento de 

toda a legislação aplicável em termos de Higiene e Segurança no Trabalho, assim como, a assistência 

médica devida em caso de acidente de trabalho.  

A Rede Ambiente apresentará, antes do início da prestação de serviços, e sempre que a fiscalização 

do Município solicitar, as apólices de seguro para acidentes de trabalho de todo o pessoal afeto ao 

serviço. 

O pessoal responsável pela execução das tarefas para Prestação de Serviços de “Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de 

Contentores”, será dotado de fardamento apropriado, completo e equipamentos de proteção 

individual adequados às respetivas tarefas, bem como, às máquinas e viaturas a utilizar (cumprindo 

todas as normas legais na matéria) e serão portadores de cartão de identificação pessoal.  

A Rede Ambiente ministrará ações de formação regulares, de modo a garantir um bom desempenho 

do serviço, assim como, para fomentar um comportamento exemplar para com a população, e uma 

cabal compreensão da sua missão e da sua importância nos objetivos globais de higiene e limpeza a 

atingir. 

Para cabal e atempada execução das tarefas e resolução de eventuais situações anómalas ou 

extraordinárias, ou, outros serviços, a Rede Ambiente dispõe de equipas técnicas qualificadas, 

incluindo engenheiros, técnicos, operacionais e equipas de mecânica e manutenção geral. 

Resumindo, os Meios Humanos afetos à Prestação de Serviços têm obrigatoriamente que constituir 

uma base sólida para a qualidade do serviço, cuja gestão tenha como constante objetivo o 

desenvolvimento do pessoal, da sua motivação e bem-estar. 
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Tabela 2 – Gestão e Organização da Equipa  

A Gestão de Recursos Humanos terá como base: 

 Espírito de grupo; 

 A formação contínua; 

 A comunicação direta e transparente; 

 Relacionamento direto entre a gestão de topo 

e os operacionais. 

 

A Gestão dos Recursos Humanos incluirá as 

seguintes fases: 

 Recrutamento; 

 Acolhimento dos colaboradores; 

 Formação e sensibilização; 

 Elaboração de contratos para a Medicina no 

trabalho;  

 Elaboração de mapas de férias; 

 Registo e controlo de faltas; 

 Avaliação do desempenho dos 

colaboradores; 

 Avaliação do grau de satisfação dos 

colaboradores. 

Todos os colaboradores têm como requisitos 

base: 

 Pertencer ao quadro de pessoal, efetivo ou a 

prazo; 

 Possuir robustez física e perfil necessários à 

realização das tarefas; 

 Estar habilitado com a formação necessária 

ao desempenho de funções; 

 Usar fardamento, equipamento de proteção 

individual e identificação; 

 Respeitas as normas de higiene e segurança 

no trabalho. 

Deste modo, a Rede Ambiente espera dos seus 

colaboradores: 

 Empenho; 

 Flexibilidade e resposta rápida às 

solicitações; 

 Cumprimento das regras de trabalho e das 

suas funções; 

 Bom relacionamento interpessoal e 

motivação. 
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7.1. PLANO DE PESSOAL AFETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A, face à sua política de responsabilidade para com os 

seus Parceiros e Clientes, obriga-se a garantir todos os meios humanos necessários à total e cabal 

dos serviços objeto da presente prestação de serviços. A Tabela seguinte apresenta os meios 

humanos afetos à prestação de serviço, distribuídos pela área de trabalho e com referência à Função 

Profissional e à Qualificação Profissional.  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A assegura as reservas de pessoal, em número 

suficiente para garantir diariamente todos os serviços contratados, bem como para fazer face a 

quaisquer ausências (faltas, férias, doença). 

Tabela 3 – Estrutura de Gestão e Apoio e Serviço Operacional 

Área Função Profissional Qualificação Profissional N.º 

Estrutura Técnica 
de Gestão e 

Operacionalização 
da Prestação de 

Serviços 

Diretor Técnico Licenciado em Engenharia 1 

Encarregado Geral Ensino Secundário 1 

Encarregado Operacional Ensino Secundário 1 

Motoristas Ensino Básico 2 

Cantoneiros  Ensino Básico 5 

Estrutura Técnica 
de Apoio à 

Prestação de 
Serviços 

Administrativo Ensino Secundário 1 

Técnico de Qualidade, Higiene e 
Segurança 

Licenciado em Engenharia do 
Ambiente 

1 

Técnico de Educação e Sensibilização 
Ambiental  

Especialização em Educação 
Ambiental 

1 

Técnico de Contabilidade e Finanças Licenciado em Contabilidade 1 

Mecânico /Lavador / Lubrificador Ensino Básico 1 

Técnico de Recursos Humanos Licenciado em Recursos Humanos 1 

Técnico de Planeamento e SIG 
Especialização em Ordenamento de 
Território e SIG 

1 

Técnico de Informática Especialização em Informática 1 

Técnico de Manutenção e Equipamentos   Licenciado em Engenharia 1 
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7.2. ESTRUTURA E ORGANIGRAMA DOS MEIOS HUMANOS 

Na Estrutura e Organigrama dos Meios Humanos está apresentado o organigrama da Estrutura 

Técnica de Gestão e Operacionalização da Prestação de Serviço e da Estrutura Técnica de Apoio à 

Prestação de Serviço. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços privilegiará o recrutamento de funcionários residentes 

no Município de Ponte da Barca a, integrando nas suas equipas os trabalhadores municipais 

referenciados no Caderno de Encargos, nos termos da legislação em vigor. 

 

Figura 20 – Organigrama da Equipa 
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DIRETOR TÉCNICO  

O Adjudicatário obriga-se, sob reserva de aceitação do Município de Ponte da Barca, a confiar a 

direção técnica da prestação de serviços a um técnico no Concelho de Ponte da Barca. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços designará para a presente Prestação de Serviços um 

Diretor Técnico, com formação superior, que estará habilitado com os poderes necessários para 

responder perante o Município de Ponte da Barca, pelo decurso de todos os trabalhos incluídos na 

Prestação de Serviços, sendo o responsável pela coordenação das equipas de trabalho. 

Após a assinatura do contrato, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços informará, por escrito, o 

nome do Diretor Técnico, com a sua identificação completa, qualificação técnica e o seu contacto 

telefónico, cumprindo o disposto no caderno de encargos da prestação de serviços.  

As ordens, avisos e notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da 

prestação de serviços poderão ser dirigidos diretamente ao Diretor Técnico. 

O Diretor Técnico da prestação de serviços acompanhará assiduamente os trabalhos e estará 

presente nos locais da realização da prestação de serviços sempre que para tal seja convocado. A 

coordenação das Equipas de Trabalhos será da responsabilidade da Direção Técnica da REDE 

AMBIENTE – Engenharia e Serviços, em articulação com a fiscalização do Município. 

A Direção Técnica da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços encontrar-se-á totalmente disponível 

para reuniões de acompanhamento com o Município de Ponte da Barca que permitam aferir a 

satisfação com os serviços prestados, acompanhando assiduamente os trabalhos e estando presente 

para a resolução de qualquer situação de terreno. 

ENCARREGADO GERAL E OPERACIONAL 

Os Encarregados acompanharão e coordenarão as respetivas tarefas a executar no âmbito da 

Prestação de Serviços, dispondo de capacidades técnicas, autonomia e mobilidade adequadas para 

assegurar as decisões necessárias à boa execução corrente dos trabalhos.  

Os Encarregados intervirão obrigatoriamente por parte da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços 

e acompanharão os trabalhos e informarão o Município de Ponte da Barca. O Encarregado Geral terá 
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uma longa experiência profissional na tipologia de serviços pelo que terá capacidade de alterar o 

programa de trabalhos no sentido da resolução de anomalias ou dificuldades que surjam, sempre 

sujeitos a confirmação pelos técnicos do Município de Ponte da Barca.  

MOTORISTAS E CANTONEIROS  

As responsabilidades e tarefas dos motoristas e cantoneiros estão expressas na descrição detalhada 

das tarefas a realizar, conforme descrito anteriormente.  

ESPECIALISTAS TÉCNICOS  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços terá na sua Estrutura Técnica de Apoio à Prestação de 

Serviços um conjunto de técnicos qualificados nas diferentes áreas de atuação:  

 Qualidade, Higiene e Segurança; 

 Educação e Sensibilização Ambiental; 

 Administrativo; 

 Mecânico; 

 Lavador / Lubrificador;  

 Contabilidade e Finanças;  

 Recursos Humanos;  

 Planeamento e SIG;  

 Gestão de Frota; 

 Informática;  

 Gestão de Instalações e Equipamentos.  

Sempre que solicitado pelo Município, e após conhecimento do Diretor Técnico, os técnicos referidos 

estarão disponíveis para comparecer nos locais estabelecidos pelo Município, para discussão e 

resolução de eventuais problemas e/ou questões que devem ser tratadas. 
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7.3. FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) 

Aos colaboradores afetos ao serviço e que realizam o seu trabalho na via pública, incluindo os 

condutores dos veículos, será fornecido o respetivo vestuário profissional e equipamentos de 

proteção individual (EPI), conforme descrito no Plano de Qualidade, Ambiente e Segurança que se 

encontra no Capítulo 10 |Plano de Qualidade, Ambiente e Segurança e em cumprimento com as 

Normas EN 471 e EN 343. 

A norma EN 471 especifica as exigências do vestuário capaz de sinalizar visualmente a presença do 

utilizador, as cores, bem como, as áreas mínimas retrorrefletoras e a disposição dos materiais 

retrorrefletores. 

Neste contexto, a norma EN 471 integra um conjunto de definições, nomeadamente: 

 Vestuário de alta visibilidade: O vestuário de sinalização é concebido para proporcionar 

visibilidade em qualquer momento; 

 Material fluorescente: Material que emite radiação ótica em comprimentos de onda maiores 

do que os absorvidos; 

 Material retrorrefletor: Material que é retrorrefletor mas que não é concebido para 

satisfazer as exigências da norma para material de fundo (base); 

 Material de fundo (base): Material fluorescente colorido concebido para ter alta visibilidade, 

mas que não é concebido com as exigências desta norma para material retrorrefletor. 

A norma EN 343 especifica as exigências do vestuário capaz de Proteger o utilizador quanto à 

Resistência à penetração de água (nível de impermeabilidade do artigo), Resistência Evaporativa 

(nível de “respirabilidade”). Aplica-se aos artigos de proteção contra as intempéries, o vento ou frio 

acima de – 5°C.  

Apresenta-se de seguida um resumo dos Vestuários Profissionais propostos (de Verão e de Inverno) e 

Equipamentos de Proteção Individual a utilizar pelos Colaboradores da REDE AMBIENTE – 

Engenharia e Serviços. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CFcyle8P1U0BgM&tbnid=iTjU-GOwKwgUeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pedrios.blogspot.com/&ei=AGLbU8fpH9SY1AX-u4DQAg&bvm=bv.72197243,d.d2k&psig=AFQjCNFgGwxCTvgXUQzDnzIhKwCg8xS22g&ust=1406972787618379


 

AJUSTE DIRETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOLHA DE 
MONTROS, LAVAGEM, DESINFEÇÃO, MANUTENÇÃO DE CONTENTORES” 

DOCUMENTO D|MEMÓRIA DESCRITIVA  

 
 

  

   

Proposta| RA0115 

Janeiro.2015 

                                                                    

Tabela 4 – Farda de Verão e Farda de Inverno  

FARDA DE VERÃO FARDA DE INVERNO 

Calças com Barras Retrorrefletoras; 

T-shirt; 

Colete Retrorrefletor; 

Blusão; 

Luvas de Proteção Mecânica; 

Luvas de Proteção contra líquidos 

(preferencialmente de nitrilo);  

Boné; 

Botas ou sapatos com Proteção Mecânica; 

Mascara de Poeiras; 

Óculos Proteção UV; 

Protetores Auditivos (para operações no Interior do 

estaleiro); 

Capacete (para operações no Interior do estaleiro). 

 

Calças com Barras Retrorrefletoras; 

Calças com Barras Retrorrefletoras Impermeável; 

T-shirt; 

Polar; 

Colete Retrorrefletor; 

Blusão Impermeável com Capucho; 

Facto Oleado; 

Luvas de Proteção Mecânica; 

Luvas de Proteção contra líquidos 

(preferencialmente de nitrilo);  

Boné; 

Botas ou sapato com Proteção Mecânica; 

Botas Altas de Borracha com Proteção Mecânica; 

Mascara de Poeiras; 

Óculos Proteção UV; 

Protetores Auditivos (Só para operações no Interior 

do estaleiro); 

Capacete (para operações no Interior do estaleiro); 

Gorro. 

 

 

Cada Colaborador receberá os seguintes conjuntos de fardas: 

Tabela 5 – Conjuntos de fardas  

MOTORISTA CANTONEIRO GERAIS 

3 Pares de calças de Inverno 

3 Pares de calças de Inverno, 

8 T-shirts, 

3 Polar 

4 Pares de calças de Inverno; 

4 Pares de calças de Verão; 

12 T-shirts; 

4 Polar; 

Mediante a função a 

desempenhar; 

Protetores Auditivos (para 

operações no Interior do 

estaleiro) 
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MOTORISTA CANTONEIRO GERAIS 

2 Blusão de Inverno (quente e 

impermeável); 

1 Capa para a chuva, 

2 Par de botas de Verão; 

2 Par de botas de Inverno, 

2 Pares Luvas Proteção Mecânica; 

2 Mascaras de Poeiras 

1 Par Óculos Proteção UV 

Protetores Auditivos (Só para 

operações no Interior do 

estaleiro)  

Capacete (para operações no 

Interior do estaleiro e fora do 

camião) 

2 Gorros 

2 Blusão de Inverno (quente e 

impermeável); 

2 Fato de oleado; 

3 Par de botas; 

2 Par de botas de borracha; 

2 Pares Luvas Proteção Mecânica 

2 Pares Luvas de Proteção contra 

líquidos; 

2 Mascaras de Poeiras 

1 Par Óculos Proteção UV 

Protetores Auditivos (só para 

operações no Interior do estaleiro) 

Capacete (para operações no 

Interior do estaleiro) 

Capacete (para operações no 

Interior do estaleiro) 

 

Qualquer peça do conjunto de fardamento será substituída quando existir necessidade, para que 

todo o equipamento de segurança dos trabalhadores se encontre limpo e com bom aspeto. A troca 

será efetuada sempre que se justifique e com entrega do equipamento a substituir. 

Figura 21 – Vestuário Profissional Geral da Rede Ambiente 
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A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços terá ainda uma especial atenção à falta de asseio, brio, 

uniformidade do vestuário, responsabilizando os seus colaboradores. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) 

A indicação dos trabalhos e dos riscos em que devem ser usados os EPI’s tem de ser sempre 

complementada com as indicações do Plano de Qualidade, Ambiente e Segurança que prevalecem 

em relação às instruções aqui brevemente descritas. 

Tabela 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI’S)  

Tipo de EPI Designação Trabalhos / 
Riscos/ 

Manutenção 
Imagem Ilustrativa 

PROTEÇÃO 

DO CORPO 

Fardamento 

Geral (colete; 

calças, T-shirt, 

Blusão,…) 

Operações de recolha e 

transporte. Operações de 

Manutenção. Serviços 

Pontuais. 

Hipotermia, 

Desidratação. 

Verificar 

diariamente. 

 

  

PROTEÇÃO 

DO 

TRONCO 

Colete Retro - 

Refletor 
Trabalhos na via pública. 

Atropelamento, 

choques contra 

veículos 

Fardamento Trabalhos Gerais 

Cortes, Projeção 

de partículas, 

Queimaduras e 

Dermatoses 

Fato 

Impermeável 
Trabalhos Gerais. Intempéries. 

PROTEÇÃO 

DA CABEÇA 
Boné 

Operações de recolha e 

transporte. Operações de 

Manutenção. Serviços 

Pontuais. 

Queimaduras 

solares. 

Verificar 

diariamente.  
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Tipo de EPI Designação Trabalhos / 
Riscos/ 

Manutenção 
Imagem Ilustrativa 

Capacete 

Estaleiro. 

Operações onde existam os 

riscos de queda / projeção 

de objetos 

Queda em altura, Quedas ao mesmo nível, Quedas a 

nível diferente, Quedas de materiais, Quedas por 

escorregamento, Esmagamento, Entalamento, 

Pancadas, Embates, Ruído 

Projeção de Fragmentos ou 

Partículas. 

PROTEÇÃO 

DOS OLHOS 

Óculos de 

Proteção 

Mecânica e 

Óculos de 

Proteção UV 

 

 

Operações de recolha e 

transporte. Operações de 

Manutenção. Serviços 

Pontuais. 

Projeção de fragmentos ou partículas / Exposição a 

poeiras. Exposição a Radiações UV. 

6 Meses (Verificar estado) 

 

PROTEÇÃO 

DAS MÂOS 

Luvas Proteção 

Mecânica 

Operações de recolha e 

transporte. Operações de 

Manutenção. Serviços 

Pontuais 

Esmagamento; Entalamento; Pancadas; Cortes / 

Golpes; Lesões músculo-esqueléticas; Queimaduras; 

Dermatoses. Contato com produtos Químicos e com 

superfícies contaminadas. 1 Semana (Verificar estado) 

 

PROTEÇÃO 

DO 

APARELHO 

AUDITIVO 

Protetores 

Auriculares 

Externos e 

Internos 

Trabalhos com emissão de 

elevados níveis de ruído 

Ruído. 1 Ano (Verificar estado). 1 Dia (atenção a 

limpeza) 

PROTEÇÃO 

DAS VIAS 

RESPIRATÓ

RIAS 

Máscara 

Descartável 

Poeiras 

Operações onde haja a 

emissão de poeiras e 

aplicação herbicidas. 

Inalação de substâncias nocivas. 1 Dia

 

PROTEÇÃO 

DAS 

PERNAS E 

Calçado 

Biqueira de Aço 

/ Palmilha de 

Operações de Manutenção. 

Serviços Pontuais 

Esmagamento, Entalamento, Pancadas, Embates, 

Cortes / Golpes / Lesões músculo-esqueléticas / 
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Tipo de EPI Designação Trabalhos / 
Riscos/ 

Manutenção 
Imagem Ilustrativa 

DOS PÉS aço Queimaduras / Dermatoses. 4 Meses (Verificar estado) 
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CAPÍTULO 8 | DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MEIOS TÉCNICOS AFETOS À PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A, é o responsável por garantir a utilização dos 

veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas e outros necessários à melhor execução dos 

trabalhos para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de 

Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”, assim como, todos os custos de 

manutenção e conservação dos mesmos.  

Todos os equipamentos, máquinas, viaturas e material afeto à Prestação de Serviços serão objeto de 

perfeito (a): 

 Estado de conservação, aspeto, limpeza e desinfeção; 

 Condições de utilização, com funcionamento silencioso e o menos poluente possível; 

 Funcionamento e operacionalidade ao nível de mecânica e pintura e da sinalização e sistemas de 

segurança. 

Todas as viaturas, máquinas e equipamentos estarão em pleno funcionamento e serão em número 

necessário, assim como, serão as mais adequadas às tarefas a executar e às características das zonas 

a circular no Município de Ponte da Barca, adequadamente equipadas com sistema de sinalização de 

marcha.  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços assegura o cumprimento de todas as premissas do 

Caderno de Encargos acrescendo um conjunto de características técnicas de elevada qualidade, 

como se poderá identificar nos Catálogos e Especificações Técnicas anexas ao Documento D| 

MEMÓRIA DESCRITIVA. 

Durante o prazo estabelecido para a Prestação de Serviços, circularão devidamente identificados 

com o logótipo do Município de Ponte da Barca e da Rede Ambiente, nas portas ou noutros locais 

visíveis, de acordo com a maqueta a ser submetida à prévia aprovação do Município. Os veículos de 

serviços estacionarão de forma a não obstruir o trânsito local e a respeitar as normas previstas no 

Código da Estrada. 
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Para todas as viaturas e equipamentos em operação na Prestação de Serviços, a REDE AMBIENTE – 

Engenharia e Serviços garante unidades de reserva, em número e características, que em caso de 

necessidade serão acionadas, ficando imediatamente disponíveis para o serviço.  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A para Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos 

Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”, 

considera, entre outras, as seguintes premissas base: 

 As viaturas a utilizar na recolha de resíduos sólidos urbanos estão dotadas de 

características técnicas adequadas ao tipo de serviço a prestar a todas as disposições 

legais aplicáveis incluído as viaturas usadas na lavagem e desinfeção dos contentores. 

 A Rede Ambiente utilizará, viaturas, máquinas, equipamentos, aparelhos, utensílios, 

ferramentas e todo o material indispensável, de forma a garantir a boa execução dos 

trabalhos. As nossas instalações, terão materiais, peças de reposição, ferramentas e 

necessárias ao funcionamento normal e às reparações de rotina.  

 Todas as viaturas, máquinas e equipamentos, estarão devidamente identificados com 

o logótipo do Rede Ambiente e do Município de Ponte da Barca, nas portas ou em sítio 

visível, devendo ser utilizados única e exclusivamente para a realização dos trabalhos 

desta prestação de serviços. 

 Os equipamentos de deposição a colocar, serão novos, numerados sequencialmente 

de acordo com à aprovação prévia da entidade adjudicante.  

 

8.1. PLANO DE EQUIPAMENTO AFETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O Plano de Equipamentos da Prestação de Serviço apresenta os meios técnicos, ao nível das viaturas 

e ao nível de outros equipamentos afetos à prestação de serviços. 
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No Plano de Equipamentos é apresentado para as Viaturas e Equipamentos, um código e a respetiva 

designação, o número de viaturas |equipamentos afetos, uma breve descrição técnica e uma 

imagem representativa.  

De referir, que em cada Plano de Trabalhos individual a codificação e designação está em 

conformidade com o Plano de Viaturas e Equipamentos apresentada.  

Neste contexto, pretende-se facilitar a leitura e análise da totalidade dos Meios Técnicos afetos à 

Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, 

Desinfeção, Manutenção de Contentores”. A Descrição Técnica pormenorizada para as Viaturas e 

Equipamentos está definida nos Catálogos e Especificações Técnicas do Documento D| MEMÓRIA 

DESCRITIVA. 

 Figura 22 – Exemplos de Catálogos e Especificações Técnicas 
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Tabela 7 – Viaturas e Equipamentos afetos à prestação de serviços 

Código Designação N.º Descrição técnica Imagem 

VR.01 

Viatura de Recolha 
RSU de 16 m

3  

c/grua 

1 
Volvo FM 330 

Haller 16 m
3 

 

VR.02 
Viatura de Recolha 

RSU 7m
3
 

1 
Nissan 

MAZZOCCHIA 

 

VLC.01 
Viatura Lava 
contentores 

1 
MERCEDES 

Ros Roca LCQ 

 

VCA.01 
Viatura de Caixa 

Aberta com placa 
elevatória 

1 Nissan 

 

VC.01 Viatura comercial 1 Renault Kangoo 

 

LAV.01 
Lavadora de alta 

pressão 
1 Kranzle 599 TS 
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Código Designação N.º Descrição técnica Imagem 

KITL.01 KIT de Limpeza q.b 
Vassouras, Escovas, 

Apanhador, Ancinho, pinça, 
Sacos Plásticos  

  

KITL.02 KIT de Limpeza q.b 
Desinfetantes, 

Desengordurantes, 
Desodorizantes 

 

A Rede Ambiente terá, também, um conjunto de equipamentos de reserva à prestação de serviço, 

para situações imprevistas e outras situações que sejam necessários para a boa execução dos 

serviços. 

Tabela 8 – Viaturas e Equipamentos de reserva à prestação de serviços 

Código Designação N.º Descrição técnica Imagem 

VR.01 

Viatura de Recolha 
RSU de 16 m

3  

c/grua 

1 
Volvo FM 330 

Haller 16 m
3 

 

VCA.01 
Viatura de Caixa 

Aberta com placa 
elevatória 

1 Nissan 

 

LAV.01 
Lavadora de alta 

pressão 
1 Kranzle 599 TS 
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Código Designação N.º Descrição técnica Imagem 

KITL.01 KIT de Limpeza q.b 
Vassouras, Escovas, 

Apanhador, Ancinho, pinça, 
Sacos Plásticos  

  

KITL.02 KIT de Limpeza q.b 
Desinfetantes, 

Desengordurantes, 
Desodorizantes 

 

CONSUMÍVEIS E PRODUTOS A UTILIZAR 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços garante todos os consumíveis e produtos necessários 

para boa execução dos diferentes serviços a prestar, tais como, desinfetantes, desengordurantes, 

desodorizantes, devidamente identificados nos Catálogos e Especificações Técnicas. 

De referir que todos os consumíveis e produtos cumprem as normas e a legislação em vigor para este 

tipo de consumíveis e produtos.  

Figura 23 – Exemplo de Catálogo e Certificado de Conformidade
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EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  

Os Equipamentos de Comunicação serão disponibilizados a diversos elementos da Estrutura de 

Gestão, Coordenação e Operacionalização diretamente afeta à Prestação de Serviço e da Estrutura 

de Gestão, Coordenação e Serviços Administrativos de Apoio afeta à Prestação de Serviço, da REDE 

AMBIENTE – Engenharia e Serviços para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos 

Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”.  

Dos vários equipamentos de comunicação, destacamos: 

 1 Telemóvel para o Diretor Técnico e Encarregado; 

 1 Telemóvel por cada Equipa de trabalho; 

 1 Linha de telefone fixo e fax; 

 Computadores com ligação à Internet; 

 Plataforma de Apoio ao Município de Ponte da Barca; 

 Criação de e-mails para a Estrutura de Gestão e Apoio e Estrutura Operacional. 

Figura 24 – Exemplos equipamentos de Comunicação da Rede Ambiente 
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8.2. PLANO DE CONTROLO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços é responsável pela manutenção e conservação de todas 

as viaturas e máquinas, equipamentos, consumíveis e ferramentas necessárias à melhor execução 

dos trabalhos da Prestação de Serviços. 

Neste contexto, todas as viaturas afetas à prestação de serviços serão alvo de um Plano de 

Manutenção rigoroso e regular, essencialmente preventivo, evitando deste modo as avarias, tão 

penosas neste tipo de serviços. 

Todos os equipamentos, máquinas e materiais afetos à Prestação de Serviços de “Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de 

Contentores” serão objeto de perfeito(a):  

 Estado de conservação e aspeto;  

 Limpeza e desinfeção;  

 Funcionamento e operacionalidade a nível de:  

 Mecânica e pintura;  

 Sinalização e sistemas de segurança; 

 Aspeto geral das viaturas a afetar ao contrato  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços implementará o Plano de Controlo e Manutenção de 

Equipamentos a efetuar nas instalações pelos colaboradores adstritos à oficina, na área da mecânica, 

existente nas instalações e pelo apoio externo. 

No final de cada turno, a equipa efetua a lavagem e desinfeção da viatura em local definido para o 

efeito, nas instalações, assegurando que no turno seguinte a viatura se encontre nas condições de 

higiene e limpeza necessárias à atividade, que inclui obrigatoriamente:  

 Limpeza da cabine e lavagem da viatura;  
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 Verificação do estado dos utensílios utilizados no decorrer do serviço (vassouras, pás, e outros), 

para definir o seu estado de conservação e a necessidade ou não da sua substituição.  

 De seguida uma equipa de lubrificação/manutenção faz a manutenção diária da viatura, 

reparando alguma anomalia detetada.  

Tabela 9 – Tabela de manutenções a efetuar diariamente nas instalações da Rede Ambiente 

Verificação de níveis de: 

 Óleo de Motor 

 Fluido refrigerante 

 Óleo de Direção 

 Óleo de Travões 

 Líquido limpa para-brisas 

Verificação do estado e pressão dos pneus. 

Verificação do estado de limpeza e condições de vidros, retrovisores. 

 

Verificação do funcionamento das luzes. 

Nas caixas de recolha:  

 Verificar níveis de óleo e fugas 

 Verificar comandos e funcionamento 

Verificar: 

 Estado da pintura 

 Efetuar retoques (quando necessário) 

As viaturas manterão, para além do seu bom estado mecânico, uma boa imagem ao nível da pintura, 

e total funcionalidade ao nível da sinalização e sistemas de segurança. 

Aquando da ocorrência de situações de imprevisto tais como avarias, manutenção ou reparação de 

qualquer uma das viaturas ao serviço, serão utilizadas viaturas de reserva, garantindo-se deste modo 

o normal funcionamento dos serviços, sem qualquer tipo de interrupção significativa na realização 

dos circuitos.  
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As restantes manutenções mensais e anuais serão, à partida, efetuadas nas respetivas empresas de 

manutenção dos equipamentos, pelo menos as respeitantes às viaturas ligeiras e pesadas e às caixas 

das viaturas pesadas, pelas respetivas marcas.  

Em relação às reparações dos equipamentos, a equipa mecânica servirá de equipa de primeira 

intervenção, tentando responder de imediato a problemas ocorridos com as viaturas, resolvendo-os 

com a maior brevidade possível, de modo a não afetar a prestação de serviços.  

Perante problemas mais graves, que apenas possam ser resolvidos pelas marcas das viaturas, sempre 

que possível, os seus serviços deslocar-se-ão até às instalações, ou mesmo ao local da avaria.  

Em situações extremas as viaturas serão deslocadas para as instalações das empresas com quem a 

Rede Ambiente efetiva os contratos de garantia e manutenção.  

Todas as manutenções serão registadas nos respetivos impressos disponíveis para o efeito, e 

mantidas em arquivo próprio para posterior “report” no Relatório Mensal a apresentar ao Município 

de Ponte da Barca ou para disponibilização, sempre que o Município o solicitar. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços adotará uma política de manutenção preventiva tanto 

em viaturas quanto em utensílios e equipamentos, que consiste na realização periódica e sistemática 

de intervenções sobre os equipamentos e seus componentes, de acordo com as periodicidades e 

recomendações estabelecidas por parte dos fabricantes. 

As principais vantagens que um sistema de manutenção preventiva implica, entre outras, são as 

seguintes: 

 Prolonga a vida útil dos equipamentos evitando a ocorrência de avarias graves; 

 Aumenta a disponibilidade dos equipamentos para a operação porque reduz a taxa de 

imobilização por avaria; 

 Aumenta a segurança dos colaboradores e de terceiros; 

 Reduz a utilização de equipamentos de reserva para substituição dos avariados. 
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Tabela 10 – Plano de Manutenção, Conservação e Reparação de Viaturas e Outros Equipamentos 

VIATURAS E 
EQUIPAMENTOS 

ACTIVIDADES  

Verificação 
Geral 

Limpeza Lubrificação 

Estado 
e 

Pressão 
dos 

Pneus 

Estado 
dos 

Travões 
Luzes Pintura Inspeção Revisão 

Mudança 
de Óleo 

Mudança 
de Filtros 

Viatura RSU de 16 
m3 c/grua 

Diária  Anual 

1000 em 1000 horas 

Viatura RSU 7 m3 1000 em 1000 horas 

Viatura 
Lavacontentores 

500 em 500 km 

Viatura de Caixa 
Aberta com placa 

elevatória 
10.000 em 10.000 km 

Viatura Ligeira 
Comercial 

10.000 em 10.000 km 

Lavadora de Alta 
Pressão 

Diária  

 

Diária 

n.a n.a. KIT de Limpeza 01 

n.a 

KIT de Limpeza 01 

RESERVAS Aplicável a mesma manutenção de acordo com a reserva em questão. 
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A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços adotará um 

Plano de Manutenção de Equipamentos de Deposição, 

onde efetuará previamente a Georreferenciação e 

Codificação dos Contentores Enterrados, assegurando a sua 

Manutenção preventiva e exaustiva.  

Tabela 11 – Plano de Manutenção de Equipamentos de Deposição 

 

Ficha n.º   Data   

Arruamento   

Freguesia   

Manutenção de Equipamento de Deposição 

Código e Tipo 
Contentor 

Limpeza e Lavagem 
Desinfeção e 

Desodorização 
Observações Fotografia 

Contentor de Superfície   
  
  

    
 

Contentor Enterrado      

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços adotará, também, um Plano de Deteção de Anomalias 

dos Equipamentos de Deposição existentes no Município, ao nível dos contentores de superfície e 

contentores enterrados. 

Tabela 12 – Plano de Deteção de Anomalias de Equipamentos de Deposição 

 

Ficha n.º   Data   

Arruamento   

Freguesia   

Anomalia no Equipamento 

Estrutura  
danificada e/ou 

partida 

Retirado 
do local 

Queimado Pintado Observações Fotografia 

Contentor de Superfície            
  

Contentor Enterrado           

 

Plano de Manutenção de Equipamentos de 

Deposição com Georreferenciação e 

Codificação.  

Plano de Deteção de Anomalias dos 

Equipamentos de Deposição no Município. 
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8.3. INSTALAÇÕES DA REDE AMBIENTE  

Para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de Monstros, 

Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores” de elevada qualidade e compromisso com o 

ambiente, são necessárias instalações que garantam todo um conjunto de valências às equipas que 

diariamente levam a cabo a sua missão. 

É intenção da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços que as instalações sirvam como um elo de 

ligação entre a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços e o Município de Ponte da Barca através de 

um espaço funcional que estará, durante o período da prestação de serviços, acessível aos 

interessados em partilhar, apreender e dar sugestões motivando, desse modo, a melhoria contínua 

do serviço prestado. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços possui instalações com todas as condições necessárias a 

uma resposta rápida a qualquer intervenção pontual ou não planeada no âmbito da Prestação de 

serviços, nomeadamente, armazém, garagem, parqueamento de viaturas, depósito temporário de 

resíduos, oficina, estação de lavagem de viaturas, unidade de lubrificação de viaturas, escritório e 

vestiários, entre outros. 

A estrutura administrativa estará dotada de todos os meios de comunicação necessários ao serviço, 

nomeadamente, computadores com ligação à Internet e e-mail, telefone e fax. Será nas instalações 

permanentes, o local que serão tratadas todas as informações e eventuais reclamações recebidas via 

n.º de telefone, fax, e-mail, site da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, entre outros. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços manterá no armazém das instalações um conjunto de 

equipamentos, materiais de exploração, peças de substituição e reposição, ferramentas e 

equipamentos de proteção individual, necessários ao bom funcionamento do serviço, e que 

permitirão a rápida resolução de avarias e reparações de rotina sem que exista qualquer quebra na 

qualidade dos serviços prestados, tal como referido ao longo da memória descritiva.  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços apresenta também instalações de apoio localizadas na 

sede das empresas no Município de Chaves e na freguesia de Fânzeres, no Município de Gondomar. 

Estas instalações possuem todas as condições necessárias a uma resposta rápida e servirão de apoio 
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às outras instalações para qualquer intervenção pontual ou não planeada no âmbito da prestação de 

serviços.  

Figura 25 – Localização das Instalações da Rede Ambiente, em Gondomar  

 

 

As instalações apresentam todos os serviços das instalações permanentes, nomeadamente: 

Zona de Receção: localizados os serviços administrativos que efetuarão o controlo da entrada e saída 

de pessoas, assim como, encaminharão os visitantes/utentes para os serviços respetivos mediante o 

assunto a tratar. 

Escritórios e Sala de Reunião/Formação: Área na qual se desenvolve a atividade administrativa e 

apoio à atividade operativa, com extensão do Departamento de Informática/Sistemas de Informação. 
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Neste local podem ser realizadas ações de formação ou reuniões, nas quais podem estar presentes 

um considerável número de colaboradores ou terceiros. 

Figura 26 – Escritórios e Sala de Reunião/Formação  

 

 

Área Social: Esta área é destinada aos funcionários diretos da prestação de serviços com um conjunto 

de serviços como balneários (femininos e masculinos), vestiários (femininos e masculinos), 

instalações sanitárias (femininos e masculinos) e espaço de descanso e refeições, máquina de 

café/chá, água entre outros. 
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Figura 27 – Balneários, Espaço de Descanso e Refeições 

 

 

Armazém de Materiais: O material armazenado será acomodado em prateleiras e estantes metálicas. 

Este material engloba produtos químicos, embora em quantidades muito reduzidas. É neste local que 

se encontrará as ferramentas e peças de reserva. 

Este espaço apresentará as características necessárias de modo a cumprir todas as normas em 

termos de higiene e segurança, nomeadamente as seguintes: 

 O acesso será restrito apenas ao pessoal responsável pela sua gestão, e devidamente 

autorizado para o efeito; 

 Na área de armazenamento de produtos químicos, os produtos estarão devidamente 

identificados e serão colocados, tendo em consideração a compatibilidade entre eles, de modo 
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a evitar eventuais reações químicas indesejadas, no caso de armazenamento de produtos 

químicos; todos os produtos terão a respetiva ficha de segurança afixada no local de 

armazenamento; será colocada uma bacia de retenção com capacidade suficiente fazer face a 

eventuais derrames que possam surgir. 

 O espaço será devidamente arejado. À entrada deste espaço será afixada a sinalética de aviso e 

obrigatoriedade adequada. 

Zona de oficina: efetuada a manutenção de viaturas e lubrificação. 

Parqueamento de viaturas e Garagem: A zona de parqueamento de viatura é controlada com uma 

portaria que efetua o controlo de entrada e saída de viaturas.  

Neste local, existe um espaço destino à lavagem de viaturas e equipamentos de deposição de 

resíduos, com unidade de tratamento de águas residuais e separador de hidrocarbonetos resultantes 

da lavagem dos equipamentos de deposição e restantes viaturas. 
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CAPÍTULO 9 | PLANO DE FORMAÇÃO 

9.1. INTRODUÇÃO 

Nos termos da legislação em vigor sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho constitui obrigação 

da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços assegurar a formação e informação dos trabalhadores 

tendo em conta as funções que desempenham e o posto de trabalho que ocupam. 

No início, e ao longo da execução da Prestação de Serviço, realizar-se-ão ações de formação, 

informação e sensibilização em matéria de Qualidade, Segurança, Ambiente e direitos Laborais, que 

abrangerão todas as categorias profissionais, enquadradas no Plano Anual de Formação da REDE 

AMBIENTE – Engenharia e Serviços. 

Antes da entrada em atividade das equipas, será ministrada, em sala, uma ação de 

formação/sensibilização (Acolhimento), com o intuito de dar a conhecer o trabalho a desenvolver, as 

características do Serviço, o Plano de Qualidade, Ambiente e Segurança específico da prestação de 

serviço e todas as regras de carácter geral em Matéria de Segurança, Ambiente e Qualidade bem 

como a divulgação das diretrizes, regras e procedimentos de trabalhos planeados por parte da gestão 

do serviço e supervisão. 

Para além do acolhimento inicial, estão previstas as ações de Formação descritas no plano de 

Formação para 2014 da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços: Sessão de Acolhimento no terreno 

bem como outra Sessão para análise do Projeto, Procedimentos de Segurança, Análise de Não 

Conformidades.  

Sempre que entrem no serviço novos colaboradores, será realizada a respetiva ação de acolhimento 

(Ação 01 do Plano de Formação). 

No decorrer da Prestação do Serviço serão ministradas novas ações de formação e sensibilização 

sempre que seja verificada a necessidade emergente de análise de ocorrências e implementação de 

medidas corretivas, aperfeiçoamento, melhoria, esclarecimento e divulgação de trabalhos com riscos 

especiais ou informações relevantes em Matéria de Ambiente, Qualidade e Segurança (Ação 02 e 03 

do Plano de Formação). 
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Tabela 13 – Plano de Formação – Ação 1 

AÇÃO 01 FORMADORES FORMANDOS DATA 

Sessão de acolhimento  

(SALA) 

Formador com Experiência / 

Técnico de Segurança 

Encarregados /  

Colaboradores 

Antes da entrada 

em Serviço 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Divulgação do conteúdo dos procedimentos de segurança; Análise das tarefas a desempenhar e 

consequentes riscos associados a cada tarefa e respetivas medidas corretivas, preventivas e em particular 

de todos os riscos especiais que envolvem a execução do serviço (Ex.: Movimentação Manual, Circulação 

em Vias e Espaços Públicos e Circuitos de Recolha, Manutenção de Equipamentos de Proteção Individual, 

etc.); 

 Divulgação da responsabilidade e autoridade relativamente à segurança em serviços; Potenciais 

consequências do não cumprimento dos procedimentos de segurança; 

 Dar a conhecer todos os EPI’S e EPC’S necessários para a execução de cada tarefa; 

 Dar a conhecer os procedimentos corretos relativos à utilização de máquinas/equipamentos; 

 Divulgar o procedimento de controlo de alcoolemia; 

 Abordagem detalhada de todos os riscos e regras, procedimentos de segurança a ter nas diversas 

operações; 

 Dar a conhecer a Política Ambiental, Qualidade e de Segurança bem como todos as regras e 

procedimentos associados; 

 Geografia e toponímia do Município de Ponte da Barca e respetivas freguesias; 

 Esclarecimentos de Dúvidas e Questões. 

Tabela 14 – Plano de Formação – Ação 2 

AÇÃO 02 FORMADORES FORMANDOS DATA 

Sessão de acolhimento 

(TERRENO) 

Técnico de Segurança / 

Encarregado 
Encarregados / Colaboradores 

Início da Prestação 

de Serviço 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Abordagem e esclarecimento da avaliação dos riscos e condicionalismos existentes em cada tarefa e do 

meio envolvente, respetivas medidas corretivas e preventivas a tomar na execução das tarefas 

específicas; 
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 Esclarecimento da avaliação dos riscos e condicionalismos existentes em cada tarefa e respetivas 

medidas corretivas e preventivas a tomar, abordagem das Instruções Operacionais e Procedimento de 

Segurança a ter nas tarefas desenvolvidas; 

 Relembrar todos os EPI’S e EPC’S necessários para a execução de cada tarefa e sua correta utilização e 

colocação, bem como a necessidade de verificação do seu estado de conservação; 

 Relembrar a Responsabilidade e autoridade relativamente à segurança da prestação de serviço e 

potenciais consequências do não cumprimento dos procedimentos de segurança; 

 Esclarecimentos de Dúvidas e Questões. 

Tabela 15 – Plano de Formação – Ação 3 

AÇÃO 03 FORMADORES FORMANDOS DATA 

Sessão de análise da 

Prestação Serviços 

(TERRENO) 

Técnico de Segurança / 

Encarregado 

Encarregados / 

Colaboradores  

Constante no 

decorrer do Serviço 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Realizar o ponto de situação da prestação: principais aspetos positivos / negativos no âmbito da 

segurança; 

 Análise de eventuais reclamações e implementação de medidas corretivas; 

 Relembrar os principais procedimentos de segurança a serem respeitados; 

 Analisar as principais Não Conformidades detetadas nos trabalhos desenvolvidos ao nível da segurança, 

evidenciando quais as medidas corretivas tomadas, e desta forma sensibilizando restantes 

colaboradores; 

 Analisar e Relembrar todos os EPI’S e EPC’S necessários para a execução de cada tarefa e sua correta 

utilização e colocação, bem como a necessidade de verificação do seu estado de conservação; 

 Relembrar a responsabilidade e autoridade relativamente à segurança da Prestação de Serviços e 

potenciais consequências do não cumprimento dos procedimentos de segurança; 

 Esclarecimentos de Dúvidas e Questões. 
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As Ações de Formação denominada 01, 02, e 03 são ministradas pela REDE AMBIENTE – Engenharia 

e Serviços sempre que se justifiquem. O Plano de Formação 2014 não é um mapa estático e resulta 

da análise ao levantamento de necessidades de formação respondido pelos colaboradores e da 

constante a avaliação de riscos e implementação de medidas corretivas. 

Todas as Ações de Formação serão registadas no impresso “Ação de Sensibilização/Formação/ 

Seminário” e serão avaliadas pelos formandos no impresso “Avaliação da Formação” em que 

colaborador terá a oportunidade de expressar a sua opinião relativa ao cumprimento dos objetivos a 

que o formador se propôs, ou se foi de encontro às suas expetativas. 

Por outro lado, se os colaboradores necessitarem de formação que não se encontra planeada, 

podem solicitá-la através do preenchimento dos impressos próprios e entregar os mesmos no 

departamento de Recursos Humanos. 
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9.2. EXTRATO DO PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2015 

O plano de Formação é Adaptado/Extraído do Plano de Formação geral do REDE AMBIENTE – 

Engenharia e Serviços para 2014 e restantes anos. Contudo o apresentado apenas reflete o proposto 

para a prestação de serviço. 

Tabela 16 – Extrato do Plano de Formação 2015 e restantes anos 

Ação de 

Formação 
Objetivos 

Nº de 

Horas 

Previstas 

Destinatários 

(Funções) 

Data Prevista 

de Realização 

Avaliação de Eficácia 

Data Metodologia 

AÇÃO O1 

(SALA) 

Integração, organização e 

métodos de trabalho 

seguros 

4h Todos 

Início do 

Contrato 

(Permanente) 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

AÇÃO O2 

(TERRENO) 

Integração, organização e 

métodos de trabalho 

seguros 

8h Todos 

Início do 

Contrato 

(Permanente) 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

AÇÃO 03 

(TERRENO) 

Avaliação da necessidade 

de implementação de 

Medidas Corretivas 

8h Todos 

1 Mês após 

início do 

Contrato 

(Permanente) 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

CARACTERIZAÇÃ

O DE RESÍDUOS 

(INTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre a 

correta caracterização de 

resíduos 

A definir 
Cantoneiros e 

Motoristas  
A definir 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

PASSAPORTE DE 

SEGURANÇA 

(EXTERNA) 

Fornecer conhecimentos 

sobre Higiene e Segurança 

no Trabalho, permitindo os 

formandos adotar 

competências e atitudes 

pró-ativas e preventivas 

nos locais de trabalho e 

evitar acidentes de 

trabalho. 

1 h 

 

Todos colaboradores 

(exceto 

administrativos) 

A definir 

Dotar os 

formandos de 

conhecimentos 

sobre a correta 

caracterização 

de resíduos 

Dotar os 

formandos de 

conhecimentos 

sobre a correta 

caracterização 

de resíduos 

NOÇÕES 

BÁSICAS DE HST 

(INTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre as 

noções básicas de HST 

8h 
Todos os 

colaboradores 
A Definir 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

SISTEMAS SIG 

(EXTERNA) 

Fornecer conhecimentos 

em Sistemas de 

Informação Geográfica e 

georreferenciação 

16h 

Coordenador Projeto 

Motoristas 

Administrativos 

A Definir 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

MANUAL DO 

MOTORISTA 

(INTERNA) 

Dar a conhecer o Manual 

do Motorista e o seu 

conteúdo. 

4h Motoristas A Definir 
Após auditorias 

a serviços 

Responsável/ 

Técnico QAS 
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Ação de 

Formação 
Objetivos 

Nº de 

Horas 

Previstas 

Destinatários 

(Funções) 

Data Prevista 

de Realização 

Avaliação de Eficácia 

Data Metodologia 

PLANO DE 

SEGURANÇA 

INTERNO + 

SIMULACRO 

(EXTERNA + 

INTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos de como 

atuar em caso de 

emergência 

14h Intervenientes no PEI A Definir Após simulacro 
Superior 

Hierárquico 

TACÓGRAFOS 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre a 

utilização de tacógrafos 

8h Motoristas A Definir 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

CONDUÇÃO 

DEFENSIVA 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos da 

capacidade de 

identificação das técnicas 

de condução racional e 

defensiva, adaptando o 

estilo de condução às 

condições das vias de 

circulação e otimizando o 

consumo de combustível 

do veículo. 

8h Motoristas A Definir 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

GAR´S E SIRAPA 

(INTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre o 

correto preenchimento 

das Guias de 

Acompanhamento de 

Resíduos – Modelo A e 

sobre a aplicação 

informática SIRAPA 

4h 

Administrativos 

Técnicos 

 

A Definir 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

EXPOSIÇÃO A 

RISCOS NO 

POSTO DE 

TRABALHO 

(INTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre os 

riscos a que estão 

expostos no seu posto de 

trabalho 

2 h 
Todos os 

colaboradores 
A Definir 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

IDENTIFICAÇÃO 

E AVALIAÇÃO DE 

ASPECTOS E 

IMPACTES 

AMBIENTAIS 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre a 

identificação e avaliação 

de aspetos e impactes 

ambientais decorrentes 

das suas atividades 

4h 

Assistente 

Administrativo 

Motoristas 

Cantoneiros 

A Definir 

Após 60 dias da 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

SENSIBILIZAÇÃO 

SOBRE O 

PROTOCOLO – 

LMI (INTERNA) 

Sensibilizar os formandos 

sobre o uso do Protocolo - 

LMI 

 

1h 

 

Coordenador de 

Operações de Serviços 
A Definir 

Após realização 

de Auditoria 

Interna 

Direção QAS 
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Ação de 

Formação 
Objetivos 

Nº de 

Horas 

Previstas 

Destinatários 

(Funções) 

Data Prevista 

de Realização 

Avaliação de Eficácia 

Data Metodologia 

AUDITORIAS DA 

QUALIDADE, 

AMBIENTE E 

SEGURANÇA 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos e 

ferramentas para 

realização de auditorias da 

qualidade, ambiente e 

segurança 

25h 

Técnicos de 

Planeamento 

Assistente de 

Manutenção 

Responsável de 

Serviços 

Cantoneiros 

A Definir 
Após realização 

de auditoria 

Superior 

Hierárquico 

GESTÃO DE 

TRANSPORTES 

(EXTERNA) 

Dotar os colaboradores de 

conhecimentos 

relacionados com a gestão 

de transportes e a sua 

aplicabilidade na atividade 

da empresa 

24h 

Técnicos de 

Planeamento 

Motoristas 

Assistente 

Administrativo 

Gestor de Frotas 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

MANUTENÇÃO 

DE 

EQUIPAMENTOS 

(EXTERNA) 

A definir com responsáveis 20h 

Serviços de 

Manutenção 

Encarregado 

Encarregado Geral 

Técnico de 

Planeamento 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

CONTABILIDADE 

(EXTERNA) 
A definir 16h A definir A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

TÉCNICAS DE 

RELACIONAMEN

TO COM O 

CLIENTE 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre as 

formas de comunicação e 

relacionamento com os 

clientes 

12h 

Encarregados 

Motoristas 

Técnico de 

Planeamento 

Assistente 

Administrativo 

Técnico de 

Contabilidade 

Assistente Comercial 

Cantoneiros 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

INTRODUÇÃO 

AOS SISTEMAS 

DE GESTÃO DA 

QUALIDADE 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre a 

norma ISO 9001:2008 e 

sua aplicação nas 

organizações 

16h 

Motoristas 

Cantoneiros 

Assistente de 

Manutenção 

A Definir 
Após Auditoria 

Interna 

Responsável 

QAS 

LEGISLAÇÃO DE 

HST (EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre a 

legislação de HST e sua 

atualização 

8h 

Responsáveis QAS 

Diretor  

Recursos Humanos 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 
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Ação de 

Formação 
Objetivos 

Nº de 

Horas 

Previstas 

Destinatários 

(Funções) 

Data Prevista 

de Realização 

Avaliação de Eficácia 

Data Metodologia 

NOÇÕES 

BÁSICAS DE 

OFFICE 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre o 

programa OFFICE. 

8 h 

Técnico de 

Planeamento 

Assistente 

Administrativo 

Encarregado 

Motorista 

Cantoneiros 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

EXCEL 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre a 

ferramenta Excel 

16 h 

Responsável QAS 

Assistente 

Administrativa 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

INVESTIGAÇÃO 

DE ACIDENTES 

DE TRABALHO 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre os 

passos a seguir na 

investigação de acidentes 

de trabalho 

12 h 

 

Responsável QAS 

Técnico de Recursos 

Humanos 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

MEIOS DE 

COMBATE A 

INCÊNDIOS 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre a 

forma de agir em caso de 

incêndio e possíveis 

formas de extinção 

8h 

Motoristas 

Cantoneiros 

Encarregados 

Técnico de Segurança 

A Definir Após simulacro 
Superior 

Hierárquico 

PRIMEIROS 

SOCORROS 

(EXTERNA) 

Dotar os colaboradores de 

competências para prestar 

primeiros socorros em 

situações que assim o 

necessitem 

12h 

Motoristas 

Cantoneiros 

Encarregado 

Técnico de Segurança 

Assistente 

Administrativo 

A Definir Após simulacro 
Superior 

Hierárquico 

NOVO CÓDIGO 

DA ESTRADA 

(EXTERNA) 

Dar a conhecer as 

alterações decorrentes do 

Novo Código da Estrada 

8h Motoristas A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

HIDRÁULICA E 

ELECTROMECÂNI

CA (EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre 

hidráulica e 

eletromecânica 

24h 
Assistentes de 

Manutenção 
A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

INGLÊS 

COMERCIAL 

(EXTERNA) 

Dotar os colaboradores 

sobre conhecimentos de 

inglês, de forma a 

possibilitar um melhor 

desempenho das suas 

tarefas, nomeadamente 

no contacto com clientes 

e/ou fornecedores. 

24h 
Assistente 

Administrativo 
A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 
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Ação de 

Formação 
Objetivos 

Nº de 

Horas 

Previstas 

Destinatários 

(Funções) 

Data Prevista 

de Realização 

Avaliação de Eficácia 

Data Metodologia 

GESTÃO DE 

RESÍDUOS 

(INTERNA) 

Estabelecer o 

enquadramento da 

legislação sobre resíduos; 

conhecer as metodologias 

e ferramentas para a 

Classificação e Controlo de 

resíduos; reduzir o 

impacte de resíduos; 

Implementar e gerir um 

sistema de gestão de 

resíduos. 

8h 

Cantoneiros 

Responsável de 

Serviços 

Motoristas 

Assistente 

Administrativo 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre a 

legislação ambiental e sua 

atualização 

16h 

Chefes Equipa 

Responsáveis QAS 

Técnico QAS 

Assistente 

Administrativo 

Assistente Financeiro 

Técnico de 

Contabilidade 

Assistente de 

Recursos Humanos 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

EXCEL 

AVANÇADO 

(EXTERNA) 

Dotar os colaboradores 

sobre conhecimentos de 

Excel Avançado, de forma 

a possibilitar um melhor 

desempenho das suas 

tarefas. 

16 h 

Assistente 

Administrativo 

Motorista 

Chefes de Equipa 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

COORDENAÇÃO 

E LIDERANÇA DE 

EQUIPAS – 

COACHING 

(EXTERNA) 

A definir com Diretor 

Comercial 
8 h Coordenador Serviço A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

INGLÊS 

(EXTERNA) 

Dotar os colaboradores 

sobre conhecimentos de 

inglês, de forma a 

possibilitar um melhor 

desempenho das suas 

tarefas, nomeadamente 

no contacto com clientes 

e/ou fornecedores. 

24 h 

Assistente 

Administrativo 

Responsável de 

Recursos Humanos 

Assistente de 

Manutenção 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

MANUTENÇAO 

HIDRÁULICA 

(EXTERNA) 

A definir 24 h 
Manutenção & 

Compras 
A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 
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Ação de 

Formação 
Objetivos 

Nº de 

Horas 

Previstas 

Destinatários 

(Funções) 

Data Prevista 

de Realização 

Avaliação de Eficácia 

Data Metodologia 

MANUSEAMENT

O DE CARGAS 

(EXTERNA) 

Dotar os formandos de 

conhecimentos sobre o 

correto manuseamento de 

cargas 

8 h 
Motoristas 

Cantoneiros 
A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

CONTRATOS DE 

APROVISIONAM

ENTO 

(CONTROLO E 

GESTÃO DE 

STOCKS) 

(EXTERNA) 

A definir 16 h 

Diretor técnico 

Contabilidade 

Assistente 

administrativa 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

GESTÃO DE 

TEMPO/TRABAL

HO EM EQUIPA 

(AV) (EXTERNA) 

Dotar os colaboradores de 

técnicas, instrumentos e 

posturas adequadas à 

gestão correta do seu 

tempo, de forma a 

melhorar a produtividade 

e eficácia do seu trabalho. 

8 h 

Responsável QAS 

Chefes Equipa 

 

A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 

PROJECT 

(EXTERNA) 
A definir 24 h Responsável A Definir 

Após 60 dias de 

data da 

formação 

Superior 

Hierárquico 
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9.3. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 
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9.4. AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO / FORMAÇÃO / SEMINÁRIO 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CFcyle8P1U0BgM&tbnid=iTjU-GOwKwgUeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pedrios.blogspot.com/&ei=AGLbU8fpH9SY1AX-u4DQAg&bvm=bv.72197243,d.d2k&psig=AFQjCNFgGwxCTvgXUQzDnzIhKwCg8xS22g&ust=1406972787618379


 

AJUSTE DIRETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOLHA DE 
MONTROS, LAVAGEM, DESINFEÇÃO, MANUTENÇÃO DE CONTENTORES” 

DOCUMENTO D|MEMÓRIA DESCRITIVA  

 
 

  

   

Proposta| RA0115 

Janeiro.2015 

                                                                    

 

 

9.5. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 
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CAPÍTULO 10 | PLANO DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 

10.1. INTRODUÇÃO 

O objetivo do desenvolvimento do Plano de Qualidade, Ambiente e Segurança (fase de Proposta) - 

PQAS, para a Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha de 

Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores” é descrever as linhas mestras 

estabelecidas para a gestão da segurança e saúde dos trabalhadores, de acordo com a sua 

especificidade e de forma a garantir adequadas condições ambientais, segurança e saúde exigidas na 

execução dos trabalhos, aumentando a eficiência e proporcionando ao Município de Ponte da Barca, 

os níveis de Qualidade, Segurança, Saúde compatíveis com as suas expectativas e cumprimento do 

caderno de encargos e legislação aplicável. 

Desta forma, o desenvolvimento do PQAS, conjuntamente com Dossier de Trabalho - DT 

(implementado nas Viaturas e Estaleiro), são dois documentos complementares que reúnem todas as 

informações e indicações relevantes em matéria de segurança e de saúde que se mostrem 

necessárias para reduzir o risco de ocorrência de quase acidentes, acidentes e para a proteção da 

segurança e saúde de todos os intervenientes durante a fase de execução da presente Prestação de 

Serviço na Área de Intervenção do Município de Ponte da Barca. 

Este Plano aplicar-se-á, à REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços e a todas as entidades que 

participem na execução da prestação de serviços, nomeadamente, as empresas por si contratadas de 

manutenção de equipamentos, direta ou indiretamente, e/ou trabalhadores independentes.  

O sector de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos apresenta um vasto e diversificado conjunto de 

atividades de características, em geral, únicas, envolvendo, por isso, riscos específicos que importa 

prevenir, eliminando-os na origem ou minimizando os seus efeitos. Tal prevenção implica um 

conjunto de ações em todas as fases da prestação do serviço, sendo fundamental o envolvimento de 

todos, que diretas ou indiretamente intervêm no processo.  

O presente Plano – PQAS em Fase de Proposta respeita à Prestação de Serviços em toda sua 

extensão. 
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10.1.1 ORGANIZAÇÃO DO PQAS 

O presente desenvolvimento do Plano – PQAS, para a Execução de Prestação de Serviços no 

Município de Ponte da Barca é constituído por um documento base que é elaborado com o intuito de 

conter os princípios básicos e gerais para se proceder a implementação do PQAS na presente 

prestação de serviços e obedece a seguinte estrutura:  

 Introdução;  

 Memória Descritiva;  

 Caracterização da Prestação de Serviços; 

 Identificação dos Principais Riscos e Medidas de Prevenção a serem Adotadas;  

 Procedimentos em Caso de Acidente ou Doença Profissional;  

 Monitorização e Acompanhamento da Prevenção.  

10.1.2. ADAPTAÇÃO E COMPLEMENTO PQAS  

Por outro lado como este desenvolvimento deste Plano é elaborado de forma a ter um carácter 

dinâmico, evolutivo e de atualização permanente durante a toda execução da Prestação de Serviço, 

remeteu-se todos os procedimentos, planos e registos de todas as medidas implementadas no 

âmbito da segurança e saúde na presente Prestação de Serviços para o Apêndice e outros 

documentos de acordo com a legislação aplicável. 

A aplicação prática do Desenvolvimento do PQAS consiste essencialmente na preparação e 

integração dos planos e procedimentos referidos neste documento e na realização de registos das 

ações implementadas, demonstrativas destas.  

Todas as adaptações/complementares devem considerar a inclusão/integração dos elementos 

preparados nos prazos estabelecidos que, salvo indicação em contrário, os prazos referem-se a dias 

úteis. As adaptações/complementares serão sempre feitas atendendo aos processos construtivos e 

métodos de trabalho utilizados na execução dos trabalhos pela REDE AMBIENTE – Engenharia e 
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Serviços, aos condicionalismos existentes e ao planeamento dos designados circuitos/equipas de 

trabalho.  

Os documentos a acompanhar deverão estar redigidos sempre em língua portuguesa ou ser 

acompanhados de tradução legalizada.  

Para a integração dos elementos que constituem as adaptações/complementares do PQAS resultante 

da implementação do preconizado neste PQAS, deverá a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços 

constituir e acrescentar outros documentos que durante a execução da Prestação de Serviços que a 

REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços ou o Município de Ponte da Barca a venha a considerar 

necessários.  

A adaptação PQAS consiste assim essencialmente na preparação e integração de projetos, planos e 

procedimentos referidos neste documento e na realização de registos das ações executantes que no 

seu conjunto farão parte integrante do Plano - PQAS. A manutenção atualizada da documentação do 

PQAS é da responsabilidade da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços. 

10.1.3. IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS  

As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no âmbito do PQAS devem identificar 

objetivamente o seu conteúdo.  

Apresenta-se de seguida as principais regras para a identificação de documentos e arquivos:  

 Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados não poderão ser integrados no 

PQAS sem as correspondentes assinaturas e/ou datas respetivas.  

 Todos os documentos substituídos serão mantidos em arquivo devendo ser mencionado sobre os 

mesmos a data da substituição e a referência do documento que os substituiu.  

10.1.4 ENTREGA DO PQAS  

Concluídos todos os trabalhos de Planeamento, incluindo os ensaios/avaliações de riscos a realizar, o 

REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços entregará, às equipas de trabalho, o PQAS organizado nos 

termos previstos. 
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10.2. MEMÓRIA DESCRITIVA 

10.2.1 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS  

O presente Plano pretende responder ao exigido na legislação em vigor e Caderno de Encargos, com 

o objetivo de:  

 Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores envolvidos nesta 

prestação de serviços, em condições de segurança e saúde adequadas;  

 Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições de trabalho;  

 Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e económicos resultantes de 

acidentes;  

 Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço adequadamente 

organizado e ambientalmente correto.  

Nunca deverão substituir regras e conceitos. 

10.2.2. PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO  

O alcance dos objetivos mencionados anteriormente deve basear-se num conjunto de princípios de 

atuação, nomeadamente:  

 Reconhecer o respeito pelo ambiente, a saúde e segurança no trabalho como parte influente do 

desempenho;  

 Cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito da segurança e saúde no trabalho;  

 Evitar os riscos, avaliar e combater na origem os riscos que possam ser evitados;  

 Planear para todas as atividades com riscos associados, as medidas de prevenção e proteção 

necessárias;  

 Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;  
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 Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção dos postos de trabalho 

e dos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na produção;  

 Dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção individual;  

 Registar o planeamento das ações e a sua realização por forma a evidenciar a sua preparação e 

execução;  

 Reconhecer os direitos e deveres dos colaboradores, os quais deverão ser envolvidos na 

implementação das medidas preventivas planeadas;  

 Incentivar os colaboradores a zelarem pela sua própria segurança e pela dos colegas que possam 

ser afetados pelas suas ações;  

 Encorajar os colaboradores a identificarem e comunicarem todas as situações de perigo que 

detetem, mesmo que estas não interfiram diretamente com a sua segurança;  

 Promover as ações necessárias para dar instruções adequadas aos colaboradores, para que seja 

compreendido por todos as ações a implementar para assegurar a segurança e qualidade no 

trabalho;  

 Alocar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação das ações para 

garantir a segurança no trabalho, tendo em conta o estado de evolução da técnica.  

10.2.3. HORÁRIOS DE TRABALHO  

Antes do início dos trabalhos, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços deverá submeter à 

aprovação do Município de Ponte da Barca, o Horário de Trabalho que pretende utilizar no decurso 

desta prestação de serviços e de acordo com o definido no Caderno de Encargos. 

Nos termos da legislação em vigor, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços deverá expor durante 

todo o período da execução da prestação de serviços, em local bem visível no estaleiro de apoio e ou 

no Dossier de Trabalho, o Horário de Trabalho em vigor enviado e aprovado pela Autoridade para as 

Condições de Trabalho – ACT.  
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A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços terá em consideração os períodos de Festas, Romarias e 

Tradições que decorrem durante o ano em cada freguesia. Conciliará com os serviços em questão, a 

adequação do horário de trabalho para o não constrangimento das atividades festivas e para a 

atempada e correta limpeza dos espaços da Área de Intervenção com vista ao restabelecimento 

adequado da normalidade.  

10.2.4. SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO  

Os comprovativos do pagamento do seguro de Acidentes de Trabalho, ficam arquivados no Dossier 

de Trabalho em cada uma das viaturas. Caso solicitado e atendendo à legislação aplicável, a REDE 

AMBIENTE – Engenharia e Serviços, comprovará ao Município de Ponte da Barca, conforme previsto, 

a existência, a adequabilidade e a validade das apólices de seguro exigidas contratualmente, 

nomeadamente, os seguros de acidentes de trabalho que deverão ter cobertura para a atividades 

contratadas nesta prestação de serviços.  

Em caso, algum é permitida a permanência de colaboradores não cobertos por seguro. A REDE 

AMBIENTE – Engenharia e Serviços arquivará no Dossier de Trabalho, as atualizações das folhas de 

Registo de Apólices de Seguros de Acidentes de Trabalho, das cópias das apólices e dos 

comprovativos de pagamento ou validade. Caso a modalidade do seguro seja “sem nomes” serão 

também anexas aos mesmos as cópias das folhas de remunerações entregues na respetiva 

Companhia de Seguros.  

Caso o Município pretenda, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços enviará mensalmente aos 

seus serviços os comprovativos de pagamento das diversas apólices de seguros.   

10.2.5 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

Nesta Prestação de Serviços, aplica-se toda a regulamentação de segurança e de saúde que se 

encontre em vigor. O Sistema de Gestão Integrado a implementar da REDE AMBIENTE – Engenharia 

e Serviços, em caso algum se sobrepõem à Legislação Portuguesa e Diretivas Comunitárias. 
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10.3 CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Na presente secção inclui-se uma caracterização genérica dos trabalhos a para realização do 

objetivo.  

Os elementos aqui incluídos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de 

preparação, planeamento e execução do serviço, que deverão avaliar e implementar as medidas de 

prevenção consideradas necessárias e adequadas.  

Os trabalhos em questão consistem na “Prestação de Serviços de “Recolha de Resíduos Sólidos 

Urbanos, Recolha de Monstros, Lavagem, Desinfeção, Manutenção de Contentores”. Desta forma, 

estão compreendidos todos os trabalhos previstos no projeto, realçando-se a seguir os trabalhos 

mais relevantes a executar, nomeadamente:  

 Armazenamento e Expedição de Produtos;  

 Movimentação Manual de Cargas;  

 Movimentação de Cargas;  

 Lavagens e desinfeções;  

 Circulação pedonal em vias automóveis; 

 Circulação Rodoviária.  

10.3.1. CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL  

Sem prejuízo de outros que a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços venha a verificar, identificam-

se desde já como maiores condicionalismos existentes nesta prestação de serviços e no meio 

envolvente que, direta ou indiretamente, podem prejudicar ou condicionar os trabalhos, os 

seguintes:  

 Vias de circulação de dimensão reduzida; 

 Zona Isoladas (com fraca cobertura de rede telefónica); 
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 Zonas com pendentes elevadas e com solo desnivelado (passeio/estrada);  

 Trabalhos Noturnos (visibilidade reduzida); 

 Circulação Automóvel constante; 

 Não delimitação da zona de trabalhos (passagem constante de pessoas nas ruas).  

Na preparação e planeamento dos trabalhos, a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços terá em 

consideração os condicionalismos identificados, assim como, outros que venha a detetar na fase de 

execução. Planeará e implementará todas as medidas necessárias à prevenção de acidentes face aos 

riscos associados.  

Para a realização de trabalhos que possam interferir com serviços afetados, a REDE AMBIENTE – 

Engenharia e Serviços deverá, antes de iniciar os trabalhos, localizar todos os serviços e manter, em 

coordenação com os serviços do Município, um contacto permanente com os responsáveis dos 

serviços existentes. A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços deverá informar os serviços do 

Município de Ponte da Barca da Localização previsional das suas equipas e do contacto telefónico da 

equipa nos diversos circuitos. 

10.3.2. PROCESSOS E MÉTODOS DE TRABALHO  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços antes da realização de qualquer trabalho identificará 

quais os processos e/ou método de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as medidas 

preventivas que prevê implementar.  

Quando os processos e/ou métodos de trabalho a utilizar não sejam os tradicionais ou apresentem 

níveis de complexidade não habitual ou ainda quando o Coordenador de Segurança/Serviços 

Municipais o solicitar, serão preparadas previamente novas Instruções de Trabalho que submeterá à 

aprovação do Serviços Municipais. 

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços arquivará todas as Instruções de Trabalho preparadas no 

Dossier de Trabalho. 
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10.4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO A SEREM ADOPTADAS 

Conforme previsto na legislação em vigor, apresentam-se nos pontos seguintes um conjunto de 

medidas a ter em consideração para esta prestação de serviços, visando uma correta orientação em 

termos ambientais, higiene, segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos nas atividades a 

desenvolver.  

As ações a empreender na realização desta Prestação de Serviços para a prevenção de riscos devem 

ser objeto de planeamento prévio que resultará na preparação de um conjunto de projetos, planos e 

procedimentos relativos à segurança e saúde.  

10.4.1 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS  

A identificação de perigos e avaliação de riscos tem como objetivo estabelecer uma metodologia 

para identificação dos perigos e avaliação dos respetivos riscos associados para a segurança e saúde 

dos trabalhadores e terceiros, e identificação dos aspetos e avaliação dos impactes para o ambiente, 

resultantes das atividades da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços com vista à sua 

Interpretação, aceitabilidade, e permitindo desta forma o seu adequado controlo.  

Esta avaliação em fase de projeto aplica-se a toda a atividade da REDE AMBIENTE – Engenharia e 

Serviços na prestação destes serviços. 

Principais Definições e abreviaturas 

MSG - Manual do Sistema de Gestão  

DT - Dossier de Trabalho  

DG - Direção Geral  

DA - Direção de Atividade  

DASQ - Departamento Ambiente e Segurança e Qualidade 

SGAQS - Sistema Gestão Integrado Ambiente, Qualidade e Segurança  
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THST - Técnico Superior Qualidade Ambiente e Segurança  

DRSU - Departamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Urbana 

DRH - Departamento de Recursos Humanos  

IPAR - Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos  

IT - Instrução de Trabalho  

10.4.1.1 Responsabilidades 

A identificação dos perigos e avaliação dos riscos é efetuada por associação com as diversas 

atividades da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, sendo coordenada pelo Gestor da SST com a 

colaboração dos responsáveis dos processos/ atividades e através de consulta aos colaboradores 

(mínimo 2 vezes ano).  

A implementação das medidas de controlo é coordenada pelo Gestor de SST que define quais os 

intervenientes no processo de implementação das mesmas. 

10.4.1.2 Periodicidade de Avaliação 

A identificação de perigos e avaliação dos riscos (ou respetiva revisão) é efetuada sempre que:  

a. Surjam alterações nos processos/atividades da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços;  

b. A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços planeie implementar um novo processo/atividade;  

c. Ocorram alterações na legislação, em requisitos regulamentares ou normativos, ou do 

conhecimento que modifiquem os critérios relacionados com as consequências;  

d. Ocorra a implementação ou alteração de instalações nos locais de trabalho, quer sejam 

disponibilizadas pela REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços ou por terceiros;  

e. Sejam implementadas medidas que determinem a alteração dos pressupostos iniciais da 

avaliação.  
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10.4.1.3 Classificação das Atividades / Processos / Serviços  

Para todas as atividades devem-se considerar as seguintes situações operacionais. 

Situação operacional Descrição 

Normal (N) Atividades respeitantes à rotina operacional 

Ocasional (O) 

(Arranque; paragem; periódica) 

Atividades planeadas mas pouco frequente (ex.: obras, revisões 

anuais de equipamentos, arranque de processos) 

Emergência (E) 

Ocorrências não planeadas, que possam constituir riscos para a 

SST (ex: derrames, incêndios, colapso de estruturas, falhas 

operacionais, fenómenos naturais, etc.) 

10.4.1.4 Identificação dos Perigos 

São identificados os perigos associados a cada subdivisão da atividade/ processo ou serviço 

selecionado.  

10.4.1.5 Determinação do Nível de Exposição 

O Nível de Exposição (NE) traduz a frequência com que se está exposto ao perigo e a conjunção com 

a quantidade de pessoas expostas. Pode ser estimado em função dos tempos de permanência nas 

áreas de trabalho, operações com máquinas, ambiente de trabalho e pelo número de pessoas 

expostas ao perigo considerado. Assim, para em cada um dos perigos identificados, classifica-se o 

Número de pessoas expostas (P) de acordo com o seguinte critério: 

i. Número de pessoas expostas (P)  

Classificação P 

Critérios de Avaliação 

- Trabalhadores Expostos - 

 (por atividade) 

Baixo 1 0 a 5 

Médio 3 5 a 50 

Alto 5 > 50 
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Define-se igualmente a Frequência de realização da tarefa (F) relacionada com os perigos 

identificados, de acordo com o seguinte critério:  

ii. Frequência de realização da tarefa (F)  

Classificação F Critérios de Avaliação 

Baixa 1 Menos que 1 vez 

Média 3 Igual ou maior que 1 vez por mês 

Alta 5 Igual ou maior que 1 vez por semana 

A conjunção da frequência de realização da atividade e do número de pessoas expostas, determina o 

Nível de Exposição (NE), que resulta da aplicação do critério explicitado no seguinte quadro:  

iii. Nível de exposição (NE) - Cálculo  

Frequência 

N.º de Pessoas Expostas 
1 3 5 

1 1 1 3 

3 1 3 5 

5 3 3 5 

O Nível de Exposição (NE), obtido determina o grau de contacto com o perigo:  

iv. Nível de exposição (NE) - Classificação  

Classificação NE 
Critérios de Avaliação 

1,5*Frequência + Nº Pessoas Expostas 

Baixa 1 2,51,5*F + P5,5 

Média 3 6,51,5*F + P9,5 

Alta 5 10,51,5*F + P12,5 

10.4.1.6 Determinação do Nível de Medidas Preventivas 

O Nível de Medidas Preventivas (NMP) no trabalho traduz as medidas de segurança já existentes. 

Deve ter-se em conta nestas medidas a formação/sensibilização em Saúde e Segurança, a existência 

de procedimentos escritos, a sinalização de segurança, hábitos e condutas de segurança no trabalho, 
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conceção e estado de manutenção/conservação das instalações, do equipamento e ferramentas, 

assim como o grau de cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. O NMP classifica-se de acordo 

com o seguinte critério.  

v. Nível de medidas preventivas (NMP)  

Classificação 

Nível das Medidas Preventivas 
NMP Critérios de Avaliação 

Aceitável 1 Não se detetam anomalias 

Melhorável 3 
Existentes e eficazes mas potencialmente 

melhoráveis 

Deficiente/Inexistente 5 Existentes mas ineficazes ou inexistentes 

10.4.1.7 Determinação do Nível de Probabilidade 

A combinação entre o NE e o NMP traduz o Nível de Probabilidade (NP) de ocorrência do 

acontecimento perigoso. O cálculo do NP é feito através da matriz de combinação seguinte:  

vi. Nível de Probabilidade (NP) - cálculo  

Nível de Exposição 

Nível de Medidas Preventivas 
1 3 5 

1 1 1 3 

3 1 3 3 

5 3 5 5 

Nível de Probabilidade (NP), obtido determina a maior ou menor possibilidade do acontecimento 

perigoso ocorrer, ou então de ocorrer a sequência de acontecimentos que conduzem ao dano.  

vii. Nível de Probabilidade (NP) - Classificação  

Classificação 

Nível de Probabilidade 
NP 

Nível de Exposição + 

1,5* Nível de Medidas Preventivas 

Reduzida 1 2,5NE +1,5* NMP5,5 

Média 3 6,5NE + 1,5* NMP 9,5 

Alta 5 10,5NE + 1,5* NMP 12,5 
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10.4.1.8. Determinação do Nível de Gravidade  

Também para cada perigo identificado é determinado o nível de gravidade (NG), resultante da 

ocorrência do acontecimento perigoso, tendo em conta os seguintes critérios: 

viii. Nível de Gravidade (NG)  

Nível de 

Gravidade 
NG 

Critérios de Avaliação 

Danos em Pessoas Danos Materiais 
Danos para a imagem da 

Empresa 

Baixo 1 

Pequenas lesões sem 

qualquer tipo de 

incapacidade 

Reparável sem paragem 

do processo 

Imagem afetada 

internamente 

Médio 3 
Lesões com incapacidade 

temporária 

Requer paragem do 

processo para reparação 

Publicidade negativa sem 

exposição mediática 

Alto 5 

Lesões graves, 

Incapacidade permanente 

ou morte. 

Perda da Instalação ou 

equipamento Paragem 

total > 1/semana ou 

paragem parcial > 1/mês 

Publicidade negativa, 

exposição mediática, ação 

em tribunal. 

Cada perigo deverá ser avaliado quanto às consequências reais e/ou potenciais, relativamente aos 

três critérios:  

 Danos para as pessoas; 

 Danos Materiais;  

 Danos para a imagem da empresa.  

O Valor do Nível de Gravidade a considerar será o maior valor entre os três obtidos. 

10.4.1.9. Determinação do Nível de Risco e Critérios de Aceitação de Risco  

Valoriza conjuntamente a probabilidade e os efeitos da materialização do acontecimento perigoso.  
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A análise do risco dará a conhecer a ordem de grandeza do risco analisado. A combinação do Nível de 

Probabilidade (NP) com Nível de Gravidade (NG), de acordo com a seguinte matriz, permite 

determinar o Nível do Risco (NR). 

ix. Nível de Risco (NR) – Cálculo  

               Nível de Probabilidade 

Nível de Gravidade 
1 3 5 

1 1 1 3 

3 3 3 5 

5 5 5 5 

Esta combinação resulta da seguinte classificação para o risco:  

x. Nível de Probabilidade (NP) – Cálculo  

Nível de Risco NR 
Nível de Probabilidade + 

1,5* Nível de Gravidade 

Aceitável 1 2,5 NP +1,5* NG4,5 

Aceitável mas com ponderação 3 5,5NP +1,5* NG 7,5 

Não Aceitável 5 8,5NP +1,5* NG 12,5 

xi. Nível de Risco (NR) – Significado e decisão de aceitação  

Nível de Risco Descrição Decisão 

1 Não são requeridas ações específicas. 

Aceitável 
3 

Não é necessário empreender ações preventivas, no entanto 

podem ser consideradas melhorias que não suponham um 

custo económico importante. 

5 

Definir medidas para controlo do risco, que devem ser 

implementadas num período determinado, caso necessário, 

não começar nem continuar o trabalho enquanto não forem 

tomadas medidas de controlo do risco. 

Não Aceitável 
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10.4.1.10. Decisão relativamente à Integração dos Riscos, no SG SST  

A redução/eliminação dos riscos não aceitáveis é efetuada através da definição de medidas aos 

diferentes níveis do SG Integrado: 

Melhoria Redução dos riscos, através de ações de melhoria definidas nos Objetivos e Metas 

Formação 
Redução dos riscos através da formação, sensibilização e aquisição de competências 

por parte dos trabalhadores 

Controlo 
Redução dos riscos, através de medidas de controlo e prevenção, incluindo as 

estabelecidas nos procedimentos e instruções de trabalho 

Emergência 
Redução dos riscos associados a situações de emergência, através da definição e 

implementação de procedimentos de emergência 

10.4.1.11 Registos 

Os resultados resultantes da Identificação de Perigos, Avaliação e Controlo de Riscos para a SST são 

efetuados no documento “Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos”- IPAR. 

10.4.2. CONTROLO DE EQUIPAMENTO DE APOIO E ACESSÓRIOS  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços assegurará que todos os equipamentos de apoio 

existentes estejam em bom estado de funcionamento.  

O controlo será realizado através implementação dos procedimentos definidos na IT Verificação 

Segurança de Equipamentos de Trabalho.  

10.4.3. PLANO DE PROTEÇÕES INDIVIDUAIS  

Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s devem ser utilizados sempre que os riscos existentes 

não puderem ser evitados de forma satisfatória por meios técnicos de proteção coletiva ou por 

medidas, métodos ou processos de organização do trabalho.  

10.4.4. CONTROLO DA SAÚDE DOS COLABORADORES  
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A organização dos serviços de saúde é efetuada será interna através de médico e THST interno e de 

acordo com a legislação em vigor e todos os colaboradores possuem no “Dossier de Obra” as 

respetivas fichas de aptidão médica devidamente validadas (de acordo com portaria nº 229/2007 de 

16 de Março). 

Mais se acrescenta que:  

 Será dado cumprimento e enviada ao ACT respetivo, (de acordo com artigo 258º da lei 35/2004 

de 29 de Julho), a modalidade adotada pela REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, da 

organização e funcionamento dos Serviços de Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho, aprovado 

pela portaria nº 1179/92 de 26 de Setembro;  

 Será dado cumprimento ao preenchimento anual do denominado Relatório Único, que reporta as 

atividades de Segurança, Higiene e Saúde (de acordo com a portaria nº 55/2010 de 21 de Janeiro). 

Este relatório será remetido durante o período de 16 Março a 15 de Abril do ano seguinte ao que 

respeita.  

10.4.5. FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS COLABORADORES  

Nos termos da Lei - Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, constitui obrigação da 

entidade empregadora assegurar a formação e informação dos colaboradores tendo em conta as 

funções que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.  

Atendendo às características do prestação de serviços a realizar serão ministradas ações de formação 

/ sensibilização com as seguintes temáticas:  

 Qualidade – Planeamento, execução, controlo e gestão de não conformidades; 

 Segurança e Saúde no Trabalho (SST): Noções Gerais, Legislação, Política, Funções, Comunicações 

e Melhoria;  

 Segurança e Saúde no Trabalho (SST) – Plano de Segurança e Saúde (PQAS) Equipamentos e 

Produtos Perigosos; 
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 Segurança e Saúde no Trabalho (SST) – Gestão de Equipamentos, Manutenções e Verificações de 

Segurança;  

 Segurança e Saúde no Trabalho (SST) – Medidas de Higienização; 

 Ambiente – Noções Gerais e Identificação dos Aspetos e Avaliação dos Impactes Ambientais (IA 

AIA);  

 Ambiente - Controlo Operacional, Emergência e Acidentes; 

 Segurança e Saúde no Trabalho (SST) – Plano de Segurança e Saúde (PQAS); 

 Identificação dos Perigos e Avaliação dos Riscos (IPAR) – Informação, Prevenção e Equipamentos 

de Proteção;  

 Segurança e Saúde no Trabalho (SST) – Plano de Segurança e Saúde (PQAS); 

 Emergência e Incidentes e Primeiros Socorros.  

10.4.6. COMPORTAMENTOS IMPRÓPRIOS, CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS  

Devido à variedade de locais onde decorrerá a prestação de serviços, é obrigatório que todos os 

colaboradores apresentem um comportamento adequado e civilizado face ao local em que se 

encontrem. Desta forma não serão toleradas quaisquer atitudes de falta de pudor ou 

comportamentos considerados impróprios em locais públicos. 

No que respeita ao álcool ou qualquer outra substância que altere a capacidade de uso da razão, o 

seu consumo é totalmente proibido, dentro dos limites da prestação de serviço e durante o período 

de trabalho.  

O consumo moderado de álcool, no entanto, é permitido como acompanhamento das refeições 

principais (almoço e jantar), mas somente nesses períodos.  

Qualquer colaborador deverá respeitar o descrito no Regulamento de Alcoolemia da REDE 

AMBIENTE – Engenharia e Serviços, arquivado no Dossier de Trabalho.  
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10.4.7. VISITANTES 

A entrada de pessoas estranhas à realização da Prestação de Serviço requer autorização específica 

para cada caso. O pedido de autorização deverá ser previamente solicitado e autorizado pelo DASQ 

da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, devendo no pedido de autorização ser claramente 

expresso o motivo da visita, bem como, dia e hora pretendida, número de pessoas envolvidas 

(devendo evitar-se grupos superiores a 20 pessoas) e respetivo responsável do grupo, formação das 

pessoas, objetivo da visita (aspetos que pretendem ser tratados), entre outros. 

Todas as visitas serão acompanhadas por pessoa conhecedora do local e previamente informadas 

sobre percursos aconselháveis e riscos a que estão expostos. Durante a visita, o visitante deverá 

utilizar o Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado (nomeadamente capacete, colete 

refletor e calçado de segurança).  

O não cumprimento por parte das visitas, das normas que lhes sejam aplicadas, definidas neste 

plano, implica o termo imediato da visita. 

10.5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE 

10.5.1 ACIDENTES PESSOAIS 

Sempre que ocorra um acidente de trabalho é obrigatoriamente efetuado um inquérito registando-

se todas as informações relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente e realizar 

uma Ação Corretiva de Alteração Procedimentos ou Métodos, caso seja necessário.  

A responsabilidade da participação à Companhia de Seguros é do Departamento de Qualidade, 

Ambiente e Segurança. 

10.5.2 MEDIDAS DE SOCORRO E EVACUAÇÃO 

Nos termos da legislação em vigor, constitui obrigação da REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços o 

estabelecimento das medidas a adotar em caso de ocorrência de acidentes.  

A REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços apresentará no Dossier de Trabalho todas Instruções 

necessárias para situações de emergência, bem como a Lista de Telefones de Emergência.  
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A cabina  proporc iona um elevado conforto  

com uma posição de condução agradável ,  

bancos com design ergonómico,  baixo nível  baixo nível  baixo nível  baixo nível  

de ruído,  unidade de c l imat ização de grande de ruído,  unidade de c l imat ização de grande de ruído,  unidade de c l imat ização de grande de ruído,  unidade de c l imat ização de grande 

capacidade ecapacidade ecapacidade ecapacidade e     n íveis de segurança  de toponíveis de segurança  de toponíveis de segurança  de toponíveis de segurança  de topo . 

O design e o desenvolvimento do inter ior  da  

cabina colocam o motor is ta no centro das  

atenções.  O painel  de instrumentos ofe rece  

uma boa perspect iva geral  e fo i  concebido  

de modo a proporc ionar  ao motor ista as informações  

adequadas em todas as si tuações.  A  cabina  apresenta  

acabamentos inter iores modernos com mater ia is  resis tentes e com mater ia is  resis tentes e com mater ia is  resis tentes e com mater ia is  resis tentes e 

fáceis  de l imparfáceis  de l imparfáceis  de l imparfáceis  de l impar ,  oferecendo também excel ente capacidade  

para arrumos.  

O motor is ta tem uma boa vis ib i l idade global  graças a um boa vis ib i l idade global  graças a um boa vis ib i l idade global  graças a um boa vis ib i l idade global  graças a um 

párapárapárapára ----br isas amplobr isas amplobr isas amplobr isas amplo ,  aosaosaosaos     grandes espelhos retrovisores e grandes espelhos retrovisores e grandes espelhos retrovisores e grandes espelhos retrovisores e 

janelas laterais  e a um espelho  de bermas no lado do janelas laterais  e a um espelho  de bermas no lado do janelas laterais  e a um espelho  de bermas no lado do janelas laterais  e a um espelho  de bermas no lado do 

passageiropassageiropassageiropassageiro . 
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A cab ina foi  sujei ta a A cab ina foi  sujei ta a A cab ina foi  sujei ta a A cab ina foi  sujei ta a 

exigentes testes de colisão, exigentes testes de colisão, exigentes testes de colisão, exigentes testes de colisão, 

tendo a sua estru tura sido tendo a sua estru tura sido tendo a sua estru tura sido tendo a sua estru tura sido 

concebida para prevenir concebida para prevenir concebida para prevenir concebida para prevenir 

lesões ut il izando materia is lesões ut il izando materia is lesões ut il izando materia is lesões ut il izando materia is 

com a capacidade de absorcom a capacidade de absorcom a capacidade de absorcom a capacidade de absorção ção ção ção 

da energia l ibertada em caso da energia l ibertada em caso da energia l ibertada em caso da energia l ibertada em caso 

de acidente. de acidente. de acidente. de acidente.     

O nível  de segurança da cabina O nível  de segurança da cabina O nível  de segurança da cabina O nível  de segurança da cabina 

corresponde aos ex igentes requisi tos vigentes na Suécia,  o que entre outros aspectos,  corresponde aos ex igentes requisi tos vigentes na Suécia,  o que entre outros aspectos,  corresponde aos ex igentes requisi tos vigentes na Suécia,  o que entre outros aspectos,  corresponde aos ex igentes requisi tos vigentes na Suécia,  o que entre outros aspectos,  

signi f ica uma enorme segurança em s i tuações de capotamento do veículo.signi f ica uma enorme segurança em s i tuações de capotamento do veículo.signi f ica uma enorme segurança em s i tuações de capotamento do veículo.signi f ica uma enorme segurança em s i tuações de capotamento do veículo.     

Está equipada de sér iEstá equipada de sér iEstá equipada de sér iEstá equipada de sér ie com um s istema de segurança integrado na t ravessa do párae com um s istema de segurança integrado na t ravessa do párae com um s istema de segurança integrado na t ravessa do párae com um s istema de segurança integrado na t ravessa do pára----

choques dianteiro (FUP choques dianteiro (FUP choques dianteiro (FUP choques dianteiro (FUP ––––     Protecção Infer ior  Dianteira),  o qual  evi ta que os veículos de  Protecção Infer ior  Dianteira),  o qual  evi ta que os veículos de  Protecção Infer ior  Dianteira),  o qual  evi ta que os veículos de  Protecção Infer ior  Dianteira),  o qual  evi ta que os veículos de  

menores dimensões,  em si tuações de col isão f rontal ,  f iquem presos por  baixo  do camião.menores dimensões,  em si tuações de col isão f rontal ,  f iquem presos por  baixo  do camião.menores dimensões,  em si tuações de col isão f rontal ,  f iquem presos por  baixo  do camião.menores dimensões,  em si tuações de col isão f rontal ,  f iquem presos por  baixo  do camião.     

Os painéis da cabina são em aço galvanizado,  o que proporciona uma excelente protecção  

contra a corrosão.  Toda  a cabina  está protegida contra  ferrugem e a p intura f inal  é  

apl i cada de acordo com o método Volvo,  o que garante uma elevada qual idade e  uma longa  

durabi l idade.  

 

Os pontos  de manutenção que  fazem parte  da rot ina de  inspecção do motor i sta são  de fáci l  

acesso atrás da grelha f rontal  da cabina.   

 

As operações  de manutenção no compart imento do motor são fac i l i tadas pelo ângulo de  

basculamento da cabina de 70°.  

 

 

    

    

Esta caEsta caEsta caEsta cabina está equipada com elevadores eléctr icos dos v idros do  bina está equipada com elevadores eléctr icos dos v idros do  bina está equipada com elevadores eléctr icos dos v idros do  bina está equipada com elevadores eléctr icos dos v idros do  

lado dire i to e esquerdo.lado dire i to e esquerdo.lado dire i to e esquerdo.lado dire i to e esquerdo.     
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Protecção/PinturaProtecção/PinturaProtecção/PinturaProtecção/Pintura    

Os VOLVO FM são submet idos ao mais avançado processo de pintura e protecção an t i -

corrosiva da indústr ia  dos camiões.  Para além disso,  este processo é efectuado com 

reduzido impacto ambiental .  Antes de apl icar a pr imeira camada de t inta,  a cabina é  

fosfatada,  oferecendo assim protecção contra r iscos profundos  e contra o impacto  de  

pedras.  

 

 As t rês  camadas de t inta são apl icadas da seguinte maneira:As t rês  camadas de t inta são apl icadas da seguinte maneira:As t rês  camadas de t inta são apl icadas da seguinte maneira:As t rês  camadas de t inta são apl icadas da seguinte maneira:     

1.  Através de imersão catódica (Método exclusivo da Volvo);  

2.  Pintura através de pulver ização electrostát ica;  

3.  Pintura f inal  de al to br i lho.  

 Pintura Pintura Pintura Pintura na cor brancana cor brancana cor brancana cor branca    

 

Finalmente,  o ó leo  de protecção ant i -corrosão é apl icado por pulver ização na estrutura.   

    

BasculBasculBasculBasculamento amento amento amento da cabina hidráulicoda cabina hidráulicoda cabina hidráulicoda cabina hidráulico        

As operações de serv iço e reparação de componentes no compart imento do motor e  

debaixo da cabina  são  fáceis  de executar graças ao generoso ângulo de basculamento da  

cabina de 70º.  A  cabina é basculada  com a ajuda de uma bomba hidrául ica instalada junto  

dos degraus da  cabina do lado  do passageiro.  Antes de levanta r a cabina,  conf i rmar que a  

área  à f rente  da cabina é suf ic iente,  que o t ravão de estac ionamento está t ravado,  que  a  

alavanca de veloc idades está na posição neutral ,  que as portas estão completamente  

abertas ou fechadas e que o interruptor no painel  de instrumentos está act ivado.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1. Válvula da bomba, 2. Disjuntor, 3. Chave de caixa, 4. Interruptor de basculamento. 

1. Colocar a chave de caixa (3) no encaixe da válvula da bomba hidráulica (1). 

2. Fechar a válvula rodando a chave no sentido horário até ao fim de curso. 

3. Rodar a chave de arranque para a posição de rádio e premir o botão (4) no painel de 

instrumentos. 

4. Colocar a chave de caixa no encaixe do disjuntor (2). 

5. Rodar completamente o disjuntor no sentido horário até ao fim de curso. 

6. Manter a chave nessa posição até a cabina levantar completamente. 

7. Largar o disjuntor. 

3 

4 



4/25 

 

 
 
 
 
UNIDADE DE NEGÓCIO CAMIÕES, AUTOCARROS E PENTA 
VENDAS A MUNICIPIOS E CONCURSOS  

Auto Sueco, Lda.   Sociedade por Quotas 
Rua Conde da Covilhã, 1637, 4100-801 Porto, Portugal  NIPC e Registo na C. R. C. do Porto -  
Telef. +351 229 982 460, Fax +351 229 982 469  1ª Secção nº PT 500 038 015 
www.auto-sueco.pt   Capital Social 30.000.000 Euros 
Auto Sueco, Lda.   Sociedade por Quotas 
Rua Conde da Covilhã, 1637, 4100-801 Porto, Portugal  NIPC e Registo na C. R. C. do Porto -  
+351 229 982 460, Fax +351 229 982 469  1ª Secção nº PT 500 038 015 
www.auto-sueco.pt   Capital Social 30.000.000 Euros 

    

Suspensão da cabinaSuspensão da cabinaSuspensão da cabinaSuspensão da cabina    

A cabina  está apoiada num ef ic iente s istema de suspensão formado por  

amortecedores e molas hel i coidais  em quatro pontos,  duas  à f rente e  

duas atrás.  O s istema isola a cabina das  

osci lações e vibrações do chassis , 

proporc ionando  um excelente conforto durante 

a condução.  O curso vert ical  da  suspensão é de  

± 50 mm, o que reduz o r isco de compressão da suspensão  

mesmo em estradas de muito má qual idade.  Esta suspensão é  

apropr iada e recomendada para veículos em serviços de  

estalei ro.  

    

Espelhos retrovisoresEspelhos retrovisoresEspelhos retrovisoresEspelhos retrovisores    

    

    

    

    

    

    

Espelhos retrov isores com aquecimento Espelhos retrov isores com aquecimento Espelhos retrov isores com aquecimento Espelhos retrov isores com aquecimento (1)(1)(1)(1)     e regulação  (2) e regulação  (2) e regulação  (2) e regulação  (2) 

eléctr ica e eléctr ica e eléctr ica e eléctr ica e com uma secção de g rande angular  de  ambcom uma secção de g rande angular  de  ambcom uma secção de g rande angular  de  ambcom uma secção de g rande angular  de  ambos os  lados,  os os  lados,  os os  lados,  os os  lados,  

bem como um espelho de bermasbem como um espelho de bermasbem como um espelho de bermasbem como um espelho de bermas     (3)(3)(3)(3)     do lado do passageiro.do lado do passageiro.do lado do passageiro.do lado do passageiro.     

Os espelhos  retrovisores convexos pr incipais  possuem um design 

que  minimiza,  aerodinamicamente,  a suj idade.  O intervalo entre o  

pi lar  A e o  espelho ret rovisor é especialmente grande,  minimizando 

o ângulo morto à f rente  e  proporc ionando uma vis ibi l idade 

especialmente boa.  O resis tente suporte,  f ixo na dobradiça da porta,  el imina 

as vibrações,  proporcionando uma imagem constante no espelho.   

Esta montagem também inc lui  uma  secção grande angular por baixo  do 

espelho pr incipal  em ambos os lados,  para a lém de um espelho de  bermas na  

parte de cima  da  porta do passageiro.  O aquecimento eléctr ico dos espelhos ev i ta a  

condensação e a acumulação de gelo durante o Inverno,  enquanto que a regulação  

eléctr ica fac i l i ta  os ajustes dos espelhos pa ra o gosto part icular dos eventuais  d i ferentes  

motor is tas.  

3 
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Adic ionalmente aos refer idos espelhos,  esta cabina  também Adic ionalmente aos refer idos espelhos,  esta cabina  também Adic ionalmente aos refer idos espelhos,  esta cabina  também Adic ionalmente aos refer idos espelhos,  esta cabina  também 

está  equipada com está  equipada com está  equipada com está  equipada com pala de sol  exter ior e pala de sol  exter ior e pala de sol  exter ior e pala de sol  exter ior e espelho  auxi l iar  espelho  auxi l iar  espelho  auxi l iar  espelho  auxi l iar  

sobre a pala de sol  exter ior.sobre a pala de sol  exter ior.sobre a pala de sol  exter ior.sobre a pala de sol  exter ior.     

O espelho f rontal  aux i l iar  é montado por c ima do pára-

br isas com uma f ixação res istente.  Proporciona uma 

visão perfei ta sobre as  áreas local izadas em frente à  

cabina,  junto ao veículo.  

    

    

    

    

    

INTERIOR DA CABINAINTERIOR DA CABINAINTERIOR DA CABINAINTERIOR DA CABINA    

    

Computador de bordo em Computador de bordo em Computador de bordo em Computador de bordo em l íngua Portuguesal íngua Portuguesal íngua Portuguesal íngua Portuguesa     dando as seguintes informações:dando as seguintes informações:dando as seguintes informações:dando as seguintes informações:     

 

1.1.1.1.  MediçãoMediçãoMediçãoMedição –  Temperatura  exter ior  

Temperatura  óleo do motor 

Temperatura  óleo caixa de veloc idades 

Vol t ímetro /  Amperímetro 
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2.2.2.2.  Dados sobre o combust ívelDados sobre o combust ívelDados sobre o combust ívelDados sobre o combust ível     

Consumo de combust ível     

Quant idade de combust ível  restante     

Dados de etapa     

 

3.3.3.3.  Tempo/ TrajectoTempo/ TrajectoTempo/ TrajectoTempo/ Trajecto     

Hora e data     

Relógio despertador     

Conta rotações     

Velocidade média     

Hora calculada para  a chegada 

    

4.4.4.4.  VisorVisorVisorVisor     

Painel  nocturno     

Visor favor i to 

Regulação do visor favor i to 

Iluminação de fundo  

 

5.5.5.5.  Regulação do v isorRegulação do v isorRegulação do v isorRegulação do v isor     

Língua 

Unidades 

Hora/Data 

Iluminação do v isor  

 

6.6.6.6.  Diagnóst ico Diagnóst ico Diagnóst ico Diagnóst ico     

Diagnóst ico de serviço 

Teste de instrumentos  

 

7.7.7.7.  Dados de viagemDados de viagemDados de viagemDados de viagem    

Ident i f icação do veículo 

Valores tota is  

Dados da v iagem  
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O v isor gráf ico está di vid ido em três campos pr inc ipais.  

Os campos de menus mostram os menus e eventuais mensagens de avar ias.  

Escolha pessoal .  

 

No lado direi to está o re lógio e l inha de s ímbolos de funcionamento.  

 

No lado esquerdo estão apresentados:  

O “visor favori to”.  

Os s ímbolos do estado de funcionamento actual .   

O conta-qui lómetros.  

 

Os menus são manobrados por meio de quatro lógicos botões de função no  

manípulo do l impa pára-br isas.  

Complementando toda a informação luminosa,  será também fornecido aviso 

sonoro.  

Tacógrafo digi ta l  montado na parte superior  do pára-br isas,  de  f rente para o posto 

de condução.                                            

    

Tacógrafo digital  diár io Tacógrafo digital  diár io Tacógrafo digital  diár io Tacógrafo digital  diár io ----     Homologação CEHomologação CEHomologação CEHomologação CE    

O tacógrafo d igi tal  diár io cumpre os  

requisi tos legais dos países da CE e da  

EFTA. As certi f icações do equipamento  

de gravação e dos cartões do tacógrafo  

são efectuadas  enquanto são fei tos os  

componentes e a instalação e  

cal ibração do equipamento de gravação,  de acordo com o regulamento N. º 3821/85 da CE.  

O tacógrafo grava os tempos de condução,  t rabalho,  d isponibi l idade e paragem/descanso,  

a veloc idade e  a d istância percorr ida,  parâmetros especí f i cos como as rotações por minuto  

e out ros processos de t rabalho  e eventos re lacionados  com o veículo.  Os  dados  re lat ivos  

ao veículo são armazenados  na memória integrada durante  a condução e os  tempos  de  

descanso são também armazenados no cartão pessoal  do motor ista.  ”Trabalho”  é o ajuste  

padrão de fábr ica de act ividade ao l igar/desl igar a i gnição.  É possível  efectuar outro ajuste  

de act ividade padrão ( intervalo/ tempo de descanso,  disponibi l i dade ou outro  tempo  de  

t rabalho) numa of icina autori zada.   
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1 – Ar condicionado 

2 – Regulador de temperatura, 

3 – Comando do ventilador 

4 – Recirculação de ar 

5 – Distribuição de ar 

 

A capacidade de memória do sis tema é  suf i ciente para gravar act i vidades durante  

aproximadamente 365 dias e o cartão de motor is ta suporta cerca de 28  dias de act ividade  

do motor ista.      

A velocidade e a d is tância são medidas através de  um sensor  de movimento l igado a uma 

roda dentada na t ransmissão,  com detecção até à velocidade nula.  Os dados de velocidade  

re lat i vos às úl t imas 24 horas são guardados na memória de massa da unidade.  Os dados  

de distância são acumulados até aos 9 999 999,9 km.     

    

    

Ar  CondicionadoAr  CondicionadoAr  CondicionadoAr  Condicionado    

Ar  condicionado para ambientes com poeiraAr  condicionado para ambientes com poeiraAr  condicionado para ambientes com poeiraAr  condicionado para ambientes com poeira    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Este,  especialmente adaptado para ambientes com muita poeira,  montado atrás da grelha,  Este,  especialmente adaptado para ambientes com muita poeira,  montado atrás da grelha,  Este,  especialmente adaptado para ambientes com muita poeira,  montado atrás da grelha,  Este,  especialmente adaptado para ambientes com muita poeira,  montado atrás da grelha,  

retretretret i ra a poeira,  o pólen e odores indesejáveis ,  pur i f icando,  por conseguinte,  todo o ar que  i ra a poeira,  o pólen e odores indesejáveis ,  pur i f icando,  por conseguinte,  todo o ar que  i ra a poeira,  o pólen e odores indesejáveis ,  pur i f icando,  por conseguinte,  todo o ar que  i ra a poeira,  o pólen e odores indesejáveis ,  pur i f icando,  por conseguinte,  todo o ar que  

entra na cabina.entra na cabina.entra na cabina.entra na cabina.     

O ar é depois di recc ionado para o pára-br isas,  para os v idros laterais  e para o chão.  

Quatro grandes saídas de ar no painel  de instrumentos podem ser ajustadas  

individualmente.  

Na unidade de cl imat ização,  faci lmente acessível  no painel  de instrumentos,  a temperatu ra  

e o f luxo de  ar podem ser a justados de forma prec isa com controlos rotat ivos.  A unidade de  

cl imat ização tem uma excelente capacidade e  

proporc iona  uma temperatura  agradável  no inter ior  da  

cabina quase imediatamente após o arranque.  
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Multiplicidade de comandos 
 
1 - Posição longitudinal do assento 
2 - Posição longitudinal do banco 
3 - Amortecedor 
4 - Inclinação do banco 
5 - Altura do banco com função de memorização 
6 - Apoio lombar 
7 - Ajuste do apoio dos ombros 
8 - Ajuste do encosto 

    

LOTAÇÃO CABINA:LOTAÇÃO CABINA:LOTAÇÃO CABINA:LOTAÇÃO CABINA:    

3 Lugares,  com bancos e encostos em tecido lavável  e  protecção com capas em 3 Lugares,  com bancos e encostos em tecido lavável  e  protecção com capas em 3 Lugares,  com bancos e encostos em tecido lavável  e  protecção com capas em 3 Lugares,  com bancos e encostos em tecido lavável  e  protecção com capas em napa.napa.napa.napa.     

Banco do condutorBanco do condutorBanco do condutorBanco do condutor     

    

    

    

    

    

De concepção ergonómica,  o banco do condutor  Conforto com suspensão pneumát ica  

proporciona  uma excelente  comodidade du rante a condução.  O s istema de suspensão  

pneumát ica adapta-se automat icamente ao peso do condutor.  Este está equipado com dois  

apoios de braços.  

    

    

Banco dos passageirosBanco dos passageirosBanco dos passageirosBanco dos passageiros 

De concepção ergonómica,  este proporc iona aos  passageiros 

um elevado conforto.  

Este banco é f ixo e art iculado entre o  banco e encosto.  

Sob este encontra-se um cofre dentro  do qual  poder-se-á  

guardar objectos necessários  ao dia a dia da  empresa.  

 

 

 

Acesso à cabAcesso à cabAcesso à cabAcesso à cab inainainaina    

A entrada  na cabina Volvo FM é baixa,  com dois  degraus 

i l uminados ant iderrapantes em aço inoxidável .  Camiões para 

construção  com uma elevada distância ao solo têm um tercei ro 

degrau art i culado que se desvia quando at inge um obstáculo.  

Ex is tem barras laterais  res istentes em ambos os lados da abertura  

de porta.  Para possibi l i tar  uma entrada mais prát ica,  o volante  pode ser incl inado  na  

direcção do pára-br isas.  
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AUTO RÁDIOAUTO RÁDIOAUTO RÁDIOAUTO RÁDIO    

Sis temas de áudio da VolvoSis temas de áudio da VolvoSis temas de áudio da VolvoSis temas de áudio da Volvo    

Os s istemas de áudio da Volvo foram desenvolv idos e opt imizados  

especi f icamente para camiões Volvo.  São integrados no veículo,  o que  

signi f ica que é  possível  l igar vár ias  func ional idades em conjunto de  

forma segura e fáci l  de ut i l i zar. 

    

Especif icaçãoEspecif icaçãoEspecif icaçãoEspecif icação    

 RádioRádioRádioRádio    

 Fonte de al imentação de 12 V  e antena FM/AM  

 Estações FM, nº de memórias 12 

 Estações AM, nº de memórias 6  

 RDS  

 Reprodução de CDReprodução de CDReprodução de CDReprodução de CD    

 CD áudio/WAV 

 CD-R/CD-RW 

 MP3/WMA 

 OutrosOutrosOutrosOutros     

 Potência 4x20W 

 Alt i falantes 6 

    

    

EXTERIOR DA CABINA:EXTERIOR DA CABINA:EXTERIOR DA CABINA:EXTERIOR DA CABINA:    

Os grupos ópt icos do Volvo  FM têm um design único que proporcionam ao  

camião um aspecto especial .  A unidade das lâmpadas tem espaço para  

as vár ias funções:  i ndicador de  mudança de direcção,  máximos,  médios,  

farol  de nevoeiro e farol  aux i l iar .  O grupo ópt ico fo i  concebido para  ter  

uma baixa res is tência aerodinâmica.  

As lâmpadas são fáceis de subst i tu i r ,  

dado que todo o grupo ópt ico pode ser  

aberto para um acesso prát ico.  

A r íg ida lente da f rente em vidro  

mantém um foco l ímpido,  mesmo depois  de ut i l i zada muito tempo.  

���� 

���� 
���� 

���� 

���� 

1. Indicador de mudança de direcção de posição 

2. Máximos 

3. Médios e máximos 

4. Luzes indicadoras 

5. Luz de nevoeiro 
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As lâmpadas para máximos e  médios são de halogéneo.  O grupo ópt ico pode ser equipado  

com faróis  de nevoei ro e faróis  auxi l i ares.  

Regulação em al tura dos faróis .  
    

    

    

MOTORMOTORMOTORMOTOR    

 Marca VOLVO 

 Combust ível :  DieselCombust ível :  DieselCombust ível :  DieselCombust ível :  Diesel     

 Cil indros:  6 em l i nhaCi l indros:  6 em l i nhaCi l indros:  6 em l i nhaCi l indros:  6 em l i nha     

 Tecnologia EURO 5:  SCR, recurso a  AdBlueTecnologia EURO 5:  SCR, recurso a  AdBlueTecnologia EURO 5:  SCR, recurso a  AdBlueTecnologia EURO 5:  SCR, recurso a  AdBlue    

 Fi l t ro de combust ível  com separador de água 

 

O D11C330 é um motor O D11C330 é um motor O D11C330 é um motor O D11C330 é um motor de 10,8 l i t ros com 330cv,  seis  ci l i ndros em l inha,  árvore de cames  de 10,8 l i t ros com 330cv,  seis  ci l i ndros em l inha,  árvore de cames  de 10,8 l i t ros com 330cv,  seis  ci l i ndros em l inha,  árvore de cames  de 10,8 l i t ros com 330cv,  seis  ci l i ndros em l inha,  árvore de cames  

à cabeça,  quatro  válvulas  por  c i l indro e unidades in jectoras.  O motor  cumpre os requis i tos  à cabeça,  quatro  válvulas  por  c i l indro e unidades in jectoras.  O motor  cumpre os requis i tos  à cabeça,  quatro  válvulas  por  c i l indro e unidades in jectoras.  O motor  cumpre os requis i tos  à cabeça,  quatro  válvulas  por  c i l indro e unidades in jectoras.  O motor  cumpre os requis i tos  

da UE relat ivos às  emissões de gases de escape em conformidade com a norma Euro 5.da UE relat ivos às  emissões de gases de escape em conformidade com a norma Euro 5.da UE relat ivos às  emissões de gases de escape em conformidade com a norma Euro 5.da UE relat ivos às  emissões de gases de escape em conformidade com a norma Euro 5.     

O D11C330 é um motor mui to ef ic iente em termos de consumo de combust ível ,  com 

elevado desempenho e baixo peso.  Este motor adequa-se,  ent re outras coisas,  para o  

serv iço de recolha de res íduos,  serv iço que exige um sis temát i co pára e arranca que cr ia  

grande desgaste nos motores.  Tendo este motor a potencia de 330cv e um binár io de  

1600Nm, logo às 950rpm, o pára e arranca  constante  a que é  submet ido é fei to sem grande  

esforço,  logo sem grande desgaste  o que resul ta em custos de manutenção  reduzidos  

ass im como um bom desempenho com um consumo de combust ível  reduzido.  O motor  

apresenta o  mesmo design de base que os motores da VOLVO de maiores dimensões.  
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As caracter íst icas de condução são excelentes graças à d ist r i buição de binár io por um 

regime alargado de rotações.  O mecanismo de dis t r ibuição encontra-se na parte t raseira do  

motor,  o que reduz a v ibração e permite a instalação de uma tomada de força na secção  

t raseira do motor.  

O D11C330 é um motor com baixos níveis de  emissões,  tanto no que respei ta aos gases de  

escape,  como em relação ao nível  de ruído  

    

    

    

CAIXA DE VELOCIDADESCAIXA DE VELOCIDADESCAIXA DE VELOCIDADESCAIXA DE VELOCIDADES 

As caixas de velocidades para os FM estão baseadas em mais de 35 anos de experiência.As caixas de velocidades para os FM estão baseadas em mais de 35 anos de experiência.As caixas de velocidades para os FM estão baseadas em mais de 35 anos de experiência.As caixas de velocidades para os FM estão baseadas em mais de 35 anos de experiência.     

Para o FM estão disponíveis caixas de velocidades perfei tamente adaptadas a todos os  

segmentos de t ransporte e ás suas necessidades de s istema de mudanças de veloc idades.  

A VT2009B tem um amplo âmbito de  

desmult ip l icações,  o que oferece elevada força de  

t racção no arranque,  e recursos para al tas  

velocidades médias.  Is to deve-se a que os escalões  

de velocidade estão perfei tamente adaptados às  

caracter íst icas do motor.  A VT2009B está dest inada  

a t ransportes com pesos brutos de conjunto  até 60  

toneladas.  Esta  caixa de velocidades é composta  

por uma caixa básica dianteira e uma unidade range  

t raseira.  
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A caixa básica  é fabr icada em aço c inzento e contém quatro desmult ip l icações básicas de  

velocidades  super lentas e marcha-atrás.  O cárter  da unidade range é de alumínio e  

contem uma engrenagem range de t ipo planetár io.  A embraiagem,  a seco e reforçadaa seco e reforçadaa seco e reforçadaa seco e reforçada ,  

possui  uma cobertura cujo mater ial  de const rução é alumínio,  o que contr ibui  pa ra o baixo  

peso da caixa de  veloc idades.  

A VT2009B está equipada com um novo comando de cabos que confere um selector de  

velocidades  isento de vibrações e com posições dis t intas.  Esta caixa está também 

equipada com uma s incronização patenteada que contr ibui  para redução da força  

necessária para efectuar  as mudanças  de velocidades e  conforto elevado.  A VT2009B tem 

longos intervalos de mudança de óleo,  o que s igni f ica baixos custos de exploração  e menor  

impacto ambiental .  Com óleo especial ,  a mudança de f i l t ro e óleo faz-se após um intervalo  

máximo de 400.000 km ou uma vez a cada t rês anos.  

    

Comando por cabos e função servo conferem conforto  elevadoComando por cabos e função servo conferem conforto  elevadoComando por cabos e função servo conferem conforto  elevadoComando por cabos e função servo conferem conforto  elevado    
 Esta caixa está equipada com um comando por cabos de  

desenvolvimento novo que oferece movimentos curtos e  

di st intos do selector de veloc idades.  A alavanca de 

veloc idades está tota lmente  isenta de vibrações,  o que  

contr ibui  para manuseamento cómodo e ní vel  sonoro mais  

reduzido no inter ior  da cabina.  Esta caixa de veloc idades  

também tem uma sincronização patenteada que,  com a ajuda  

de uma função mecânica de ass istência,  ofe rece força  extra 

no momento de sincronização.  O binár io que se forma  

quando a sincronização começa é t ransformado numa força ax ial  que dá ao motor is ta  

ass is tência servo.  Esta solução de construção contr ibui  para baixas forças necessárias  

para efectuar as mudanças de veloc idade e aumenta o confo rto do motor i sta.  

 

Longa duração com eficiente sistema de óleoLonga duração com eficiente sistema de óleoLonga duração com eficiente sistema de óleoLonga duração com eficiente sistema de óleo     
    

 A bomba de óleo na caixa de veloc idades é  do t i po rotor e está 

montada na extremidade t raseira da caixa básica.  A bomba é  

accionada com a ajuda de um carreto através do eixo  

intermédio.   
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Desde a bomba de óleo,  o óleo é pressionado através de um f i l t ro integrado,  isento de  

metal ,  de t ipo de passagem total ,  que se encontra em posição de fáci l  acesso na  

extremidade t raseira do cárter da unidade range.  Em seguida,  o óleo cont inua passando  

por todos  os  todos os ro lamentos  à excepção do ro lamento  t raseiro  do eixo intermédio,  que  

é lubr i f icado através de uma imersão parc ial  em óleo.  Quando o óleo está f r io,  o excesso  

de óleo regressa directamente para o lado de admissão da bomba de óleo com a ajuda de  

uma válvula de descarga do excedente.  

    

    

    

EMBRAIAGEMEMBRAIAGEMEMBRAIAGEMEMBRAIAGEM    

Embraiagem de disco duplo reforçado de t ipo de t racção  

que concede al ta resis tência ao desgaste.  Revest imento  

de disco reforçado,  de longa duração.  

Embraiagem de t ipo de t racção oferece f lex ibi l idade de  

manobras,  com a qual  concede  al ta ef ic iência ao  

motor is ta.  Rolamento esfér ico  absorve os  desequi l íbr ios  

de carga.  

Uma vez que esta embraiagem tem discos duplos,  a  

superf íc ie tota l  de atr i to é grande.  Os discos duplos estão adequados para  

condução pesada com mui tos arranques di f í ceis.  Uma embraiagem com 

discos duplos pode fazer a t ransmissão de um binár io de motor mais  elevado 

do que uma embraiagem de disco simples.  Is to oferece à embraiagem al ta 

resis tência ao  desgaste,  o que contr ibui  para  a boa rentabi l idade do  camião.  

Revestimento de discos de longa duraçãoRevestimento de discos de longa duraçãoRevestimento de discos de longa duraçãoRevestimento de discos de longa duração    

Os discos estão compostos por  p lacas  de  aço com revest imento de atr i to  

rebi tado  nos dois lados.  Os revest imentos  são fe i tos num mater ial  resis tente ao 

calor,  isento  de amianto e chumbo que consegue suportar as elevadas  

temperaturas geradas quando os discos esco rregam nos arranques.  

Entre os revest imentos e a placa de aço encontra-se a peça intermédia elást ica  

que dis t r ibui  a p ressão  da placa de pressão regularmente por toda a superf ície 

de atr i to,  o que confere longa duração.  À vol ta do  centro dos  discos entra-se  um 

amortecedor na forma 

de molas cuja função é absorver eventuais  osci lações e v ibrações.  
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TOMADA DE FORÇATOMADA DE FORÇATOMADA DE FORÇATOMADA DE FORÇA     

    

    

Marca:Marca:Marca:Marca:  VOLVO 

T ipo:T ipo:T ipo:T ipo:  Dependente da embraiagem, al ta rotação 

Montagem:Montagem:Montagem:Montagem:  Parte de t rás da caixa de veloc idades 

B inár io máximoBinário máximoBinário máximoBinário máximo : 600Nm 

Sent ido de rotação (vi sto de f rente)Sent ido de rotação (vi sto de f rente)Sent ido de rotação (vi sto de f rente)Sent ido de rotação (vi sto de f rente) :  :  :  :  Ant i -horár io 

    

    

    

A tomada de força  é especialmente adaptada para as  caixas de veloc idades  manuais da  

Volvo,  bem como para as caixas de veloc idades I-shi f t .  É accionada pelo eixo intermédio  

da caixa de velocidades e instala-se na par te de t rás da caixa.  As rotações e a potência  

são determinadas pela velocidade do moto r e as re lações de t ransmissão da caixa de  

velocidades.  

As tomadas de força dependentes da embraiagem só podem ser usadas com o veículo  

parado.  O engrenamento  é regulado por  um sis tema pneumát ico.  A tomada  de força pá ra  

quando  se  carrega no pedal  da embraiagem. Por esse mot ivo,  só pode  ser usada quando o  

veículo está imobi l i zado.  

 

Disposi t i vo de segurança que com a tomada de força está l igada  l imi ta o número  de  Disposi t i vo de segurança que com a tomada de força está l igada  l imi ta o número  de  Disposi t i vo de segurança que com a tomada de força está l igada  l imi ta o número  de  Disposi t i vo de segurança que com a tomada de força está l igada  l imi ta o número  de  

rotações  do motor e impede a ut i l ização da caixa drotações  do motor e impede a ut i l ização da caixa drotações  do motor e impede a ut i l ização da caixa drotações  do motor e impede a ut i l ização da caixa de velocidades.  e velocidades.  e velocidades.  e velocidades.      

A tomada de força é  acompanhada de um módulo de comando para as funções da  

superstrutura,  denominado módulo de comando da superstrutura.   

Este módulo é usado para predef ini r a veloc idade do motor quando se está a ut i l izar uma 

PTO, para camiões que  necessi tam de um l imi tador de velocidade adicional  para o veículo,  

arranque e paragem do motor,  etc .     
    

SUSPENSÃO/EIXOSSUSPENSÃO/EIXOSSUSPENSÃO/EIXOSSUSPENSÃO/EIXOS    

2 Eixos,  sendo o pr imeiro e  segundo direccionais e o tercei ro de t ração 

 

O conjunto de eixos especi f i cado permite ao camião aqui  proposto,  uma capacidade  

técnica de  22 toneladas,  capacidade esta  ac ima do peso bruto homologado em 3 toneladas.   
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Esta especi f icação permite ao conjunto dos dois eixos suportarem mais peso e mais  

t ransferências de massas,  durante a operação da v iatura,  estando ass im melhor preparado  

para um serviço exigente  como é o  de recolha de resíduos sól idos urbanos.  

Também confere uma maior robustez a  todo o conjunto,  v is to esta especi f icação v i r  

acompanhada de refo rços do chassis  em pontos-chave.  

 

 Eixo dianteiroEixo dianteiroEixo dianteiroEixo dianteiro    

 SuspSuspSuspSuspensão por molas ensão por molas ensão por molas ensão por molas paraból icasparaból icasparaból icasparaból icas     

 1  Eixo com 9 toneladas de capacidade técnica1  Eixo com 9 toneladas de capacidade técnica1  Eixo com 9 toneladas de capacidade técnica1  Eixo com 9 toneladas de capacidade técnica    

 Barra estabi l izadoraBarra estabi l izadoraBarra estabi l izadoraBarra estabi l izadora    

O eixo dianteiro está  equipado com um conjunto de  

molas paraból icas fabri cadas de aço especial  e 

estão dimensionadas de forma a di st r ibuir  os 

esforços uni formemente por toda a superf íc ie.  

Estão unidas com um parafuso central  na zona em 

que as folhas estão separadas por  um espaçador  

metál i co.  A f ixação f rontal  da mola ao suporte no 

chassis  é fei ta por uma cavi lha de br inco de mola 

roscada,  enquanto que na parte de t rás está suspensa por uma cavi lha 

de mani lha.   

 

As fo lhas da mola paraból i ca só estão em contacto no  meio e nas pontas.   

Esta construção faz com que o atr i to entre as folhas seja muito pequeno,  proporcionando  

um andamento suave,  confortável  e sem solavancos.  A mola tem espaçadores de borracha 

nas pontas,  entre as folhas da mola,  que ajudam a reduzir  as vibrações e os solavancos.  

Está também dotada de amortecedores  e es tabi l izadores montados à f rente.  A  suspensão  

de molas paraból i cas é uma suspensão suave apropr iada para todos os  t ipos de t ransporte.  

É um sis tema f i ável  com longo tempo de  serv iço e baixo peso.  Proporciona um excepcional  

conforto na condução mesmo com cargas sobre os ei xos reduzidas,  graças ao comprimento 

total  das folhas.  
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 EixoEixoEixoEixo    Trasei rTrasei rTrasei rTrasei roooo    

 Suspensão pneumát icaSuspensão pneumát icaSuspensão pneumát icaSuspensão pneumát ica    com com com com 4444    fo les  fo les  fo les  fo les      

 Capacidade técnicaCapacidade técnicaCapacidade técnicaCapacidade técnica     de de de de 13131313    t oneladastoneladastoneladastoneladas    

 Barra estabi l izadoraBarra estabi l izadoraBarra estabi l izadoraBarra estabi l izadora    

 
Esta dispõe de uma suspensão pneumát ica contro lada  

electronicamente que aumenta o  conforto de condução e reduz o  

r isco de danos na carga.  Este sis tema controla automat icamente  

a al tura do chassis durante  a condução e garante o equi l íbr io do  

veículo,  compensando desequi l íbr ios de peso na plataforma,  

mesmo que a carga não esteja d ist r ibuída uni formemente.  

A instalação tem quatro foles pneumát i cosquatro foles pneumát i cosquatro foles pneumát i cosquatro foles pneumát i cos com molas ocas  de  

borracha incorporadas,  barras V e barras de reacção com apoios  

de borracha,  dois  amortecedores e estabi l izadores montados atrás e  uma barra  e  uma barra  e  uma barra  e  uma barra  

estabi l i zadora  que combina um elevado conforto com uma elevada estabi l idade do  estabi l i zadora  que combina um elevado conforto com uma elevada estabi l idade do  estabi l i zadora  que combina um elevado conforto com uma elevada estabi l idade do  estabi l i zadora  que combina um elevado conforto com uma elevada estabi l idade do  

conjunto.conjunto.conjunto.conjunto.  

    

    

TRAVÕESTRAVÕESTRAVÕESTRAVÕES    

    

        

  

 

 

Travão de dTravão de dTravão de dTravão de disco aos 3 e ixosisco aos 3 e ixosisco aos 3 e ixosisco aos 3 e ixos     

BRAKEBRAKEBRAKEBRAKE----DV é um s is tema de  t ravagem com travões de DV é um s is tema de  t ravagem com travões de DV é um s is tema de  t ravagem com travões de DV é um s is tema de  t ravagem com travões de 

disco  ant ibloqueio.  O sis tema é comandado disco  ant ibloqueio.  O sis tema é comandado disco  ant ibloqueio.  O sis tema é comandado disco  ant ibloqueio.  O sis tema é comandado 

electronicamente e o tempo de  resposta é muito electronicamente e o tempo de  resposta é muito electronicamente e o tempo de  resposta é muito electronicamente e o tempo de  resposta é muito 

rápido.rápido.rápido.rápido.     

Os t ravões de disco são resistentes ao calor,  fáceis  

de ass is t i r  e  oferecem uma travagem uni fe oferecem uma travagem uni fe oferecem uma travagem uni fe oferecem uma travagem uni forme e orme e orme e orme e 

estável .estável .estável .estável .     
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Os discos de t ravão são fabr icados de uma l iga metál ica Os discos de t ravão são fabr icados de uma l iga metál ica Os discos de t ravão são fabr icados de uma l iga metál ica Os discos de t ravão são fabr icados de uma l iga metál ica 

resis tente ao desgasteresis tente ao desgasteresis tente ao desgasteresis tente ao desgaste  e ao calor  e estão disponíveis  em duas  

versões:  uma com peso reduzido e canais de ar e outra de  

mater ial  maciço com uma const rução sól ida.  Variantes di ferentes  

de discos e past i lhas permitem ajustar o sis tema de t ravagem a 

apl i cações e mercados di ferentes.  

Um sis tema de t ravagem com uma combinação correcta  destas 

var iantes garante uma boa capacidade de t ravagem,  ao mesmo 

tempo que minimiza o peso.  

Os discos estão montados  nos cubos das  rodas por meio de  

junções estr iadas.   

Esta construção patenteada permite a di l atação s imétr ica dos discos,  o que prolonga o  

tempo de vida út i l  e diminui  o r isco de 

f issuração.  Permite também que os discos 

tenham toda a sua superf íc ie de  contacto 

contra os calços de t ravão,  independentemente 

da temperatura  dos discos.  

 
    

    

    

 O chassis  VOLVO dispõe de:O chassis  VOLVO dispõe de:O chassis  VOLVO dispõe de:O chassis  VOLVO dispõe de:     

EBSEBSEBSEBS----MED é um sMED é um sMED é um sMED é um s is tema de t ravões de disco ant iis tema de t ravões de disco ant iis tema de t ravões de disco ant iis tema de t ravões de disco ant ibloqueio de comando electrónico com bloqueio de comando electrónico com bloqueio de comando electrónico com bloqueio de comando electrónico com 

caracter ís t icas ampl iadas.  Graças à t ransmissão electrcaracter ís t icas ampl iadas.  Graças à t ransmissão electrcaracter ís t icas ampl iadas.  Graças à t ransmissão electrcaracter ís t icas ampl iadas.  Graças à t ransmissão electrónica dos s inais,  a resposta do  ónica dos s inais,  a resposta do  ónica dos s inais,  a resposta do  ónica dos s inais,  a resposta do  

si stema EBSsistema EBSsistema EBSsistema EBS----MED é excepcionalmente rápida.MED é excepcionalmente rápida.MED é excepcionalmente rápida.MED é excepcionalmente rápida.     

 

EBS (Electronical ly control l ed Brake System)(Electronical ly control l ed Brake System)(Electronical ly control l ed Brake System)(Electronical ly control l ed Brake System) é um s istema de t ravagem de reacção  

rápida que proporc iona claras vantagens em termos de segurança rodoviár ia e  

produt i vidade do veículo,  tanto em veículos únicos como combinações de veículos.  

O módulo de comando EBS regula por meio de s inais  electrónicos um conjunto de  

moduladores semelhantes a válvulas relé.  O s is tema EBS possui  vár ios sensores,  como  

o sensor da veloc idade das rodas e o sensor  de desgaste dos calços de t ravão.  Quando  

o condutor  carrega no pedal  de t ravão,  o s istema envia s inais sobre a pressão de  

t ravagem pretendida para o módulo de comando, o qual ,  com base na informação  

recebida,  determina como os moduladores vão regular  a pressão de t ravagem nos  

respect ivos eixos  e rodas.  
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O s is tema EBS está dotado de um sis tema de reserva pneumát i co com dois  c i rcui tos O s is tema EBS está dotado de um sis tema de reserva pneumát i co com dois  c i rcui tos O s is tema EBS está dotado de um sis tema de reserva pneumát i co com dois  c i rcui tos O s is tema EBS está dotado de um sis tema de reserva pneumát i co com dois  c i rcui tos 

separados,  semelhante a um sis tema de t ravões convencional  mas com tubos de t ravão  separados,  semelhante a um sis tema de t ravões convencional  mas com tubos de t ravão  separados,  semelhante a um sis tema de t ravões convencional  mas com tubos de t ravão  separados,  semelhante a um sis tema de t ravões convencional  mas com tubos de t ravão  

mais  pequenos.mais  pequenos.mais  pequenos.mais  pequenos.     

EBSEBSEBSEBS----MED incorpora osMED incorpora osMED incorpora osMED incorpora os     seguintes sistemas:seguintes sistemas:seguintes sistemas:seguintes sistemas:    

 Travões ant i -bloqueio  ABS;   

 Sistema de controlo da t racção (TCS – Tract ion Control  System):  Função ant i  

pat inagem e sincronização – d ist r ibui  a  força de t racção entre as rodas  

motr izes.  

 Uniformiza o desgaste  entre os calços de t ravão dos eixos;  

 Aviso de desgaste dos  calços de t ravão;  

 Impede o bloqueio das rodas motr izes quando,  num pavimento escorregadio ,  

se l iberta o pedal  de acelerador;  

 Bloqueador do di ferencial ;  

 Sincroniza a veloc idade das rodas motr izes antes da act ivação do bloqueador  

do di ferencial  (ASR);  

 Controlo do bloqueador do di ferencia l  

 Sistema auxi l iar  de arranque nas subidas -  Os t ravões destravam um segundo  

após o pedal  do t ravão ter sido al iviado.  

 Aviso da temperatura dos t ravões.  

 Função Brake B lending:  Actuação conjunta dos t ravões adicionais e dos  

t ravões das rodas ( t ravões de se rviço).  

    

    

    

SISTEMA AUXILIAR DE TRAVAGEMSISTEMA AUXILIAR DE TRAVAGEMSISTEMA AUXILIAR DE TRAVAGEMSISTEMA AUXILIAR DE TRAVAGEM    

VEB VEB VEB VEB ––––     VOLVO ENGINE BRAKEVOLVO ENGINE BRAKEVOLVO ENGINE BRAKEVOLVO ENGINE BRAKE 

O travão motor VEB (Volvo  Engine Brake)  combina  o  t ravão de compressão Volvo e o  

regulador de pressão dos gases de escape e faz  com que t rabalhem conjuntamente  na  

gama de rotações do motor,  o que confere  uma excepcional  capacidade de t ravagem.  

O t ravão de compressão Volvo está  integrado no mecanismo de válvulas.  É  um travão  

único,  com construção patenteada.  A construção especial  da árvore  de cames e do  veio de  

balancins da válvula de escape permite encher e esvaziar os ci l i ndros com gás.  

Isso possibi l i t a a regulação da pressão nos  ci l i ndros e a força de t ravagem em direcção  

dos pis tões.  
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O regulador de  pressão dos gases  de escape está montado na saída de escape do  

turbocompressor.  Quando o t ravão de escape é act i vado,  a válvula está quase fechada.  

Isso provoca uma contrapressão elevada nos pistões no seu movimento ascendente,  o que  

causa a desaceleração do motor e do veículo .  

    

Especif iEspecif iEspecif iEspecif icaçãocaçãocaçãocação    

Potência máxima de t ravagem:  

290 Kw (394cv)  

    

    

    

DIFERENCIALDIFERENCIALDIFERENCIALDIFERENCIAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EEEEixo s imples  com redução no cubo.ixo s imples  com redução no cubo.ixo s imples  com redução no cubo.ixo s imples  com redução no cubo.     

 

Dimensionado para um binár io do motor de 3100Nm. A carga máxima sobre o ei xo e o peso  

bruto de conjunto são,  respect ivamente,  13 e  70 toneladas.  

EEEEstestesteste     f oi  concebido para ser ut i l izado  em foi  concebido para ser ut i l izado  em foi  concebido para ser ut i l izado  em foi  concebido para ser ut i l izado  em serviços ex igentes,  como os  de recolha urbana de  serviços ex igentes,  como os  de recolha urbana de  serviços ex igentes,  como os  de recolha urbana de  serviços ex igentes,  como os  de recolha urbana de  

resíduos,  os quais  sendo fei tos a qualquer hora do dia,  exigem um equipamento que cr ie o  resíduos,  os quais  sendo fei tos a qualquer hora do dia,  exigem um equipamento que cr ie o  resíduos,  os quais  sendo fei tos a qualquer hora do dia,  exigem um equipamento que cr ie o  resíduos,  os quais  sendo fei tos a qualquer hora do dia,  exigem um equipamento que cr ie o  

menor impacto possível  para a população.menor impacto possível  para a população.menor impacto possível  para a população.menor impacto possível  para a população.     

    

A bainha do eixo  é fe i ta de ferro nodular,  o  que lhe concede um design  compacto com uma 

elevada al tura ao solo.  

Num eixo t raseiro  com redução no cubo,  a  redução  da  re lação de t ransmissão para as  

rodas motr izes é fei ta em duas fases.  Como há uma dis tr ibuição da carga,  os esforços nos  

eixos motr izes e no di ferencial  são pequenos .   
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Isto proporciona um elevado nível  de  f i abi l idade operacional  mesmo em circunstâncias de  

excepcional  débi to de potência e velocidades elevadas.  

A engrenagem central  é do t i po cónico hel ico idal .   

É uma construção s imples e f iável ,  que se  ut i l iza pr inc ipalmente nos eixos t raseiros em 

que a maior parte da  redução  da t ransmissão de movimento ocorre na  redução  no cubo e  

apenas uma pequena parte é fei ta no di ferencial .   

A di ferença entre os diâmetros do pinhão  e da roda de coroa é pequena,  o  que resul ta num 

di ferencial  de fáci l  manutenção e com pequenas perdas de potência de  accionamento.  

A conversão de  binár io é fei ta pr incipalmente na redução no cubo,  a qual  está montada nos  

cubos das rodas.   

Uma construção f iável  que consiste numa engrenagem planetár ia  ci l í ndr ica com carretos de  

dentes  rectos montados em rolamentos de agulhas,  o que proporciona pequenas perdas de  

potência de accionamento.  

O eixo está equipado com bloqueador de  di ferencia l ,  uma conf iguração que melhora  

signi f icat ivamente a motr icidade em pisos escorregadios.  

Consta de um carreto de acoplamento em aço temperado que l iga o e ixo motor l iv re com a  

coqui lha de di ferencia l .   

O bloqueador de di ferencia l  é acc ionado com faci l idade por um interruptor no painel  de  

instrumentos,  o que contr ibui  para incrementar o conforto e a ef i ciência do  condutor.  

Os novos métodos de produção,  em combinação com óleos especiais ,  permitem intervalos  

de mudança de óleo mais  longos,  o que  favo rece o decrésc imo dos custos de exploração e  

reduz o impacto ambiental .  

 

 

    

PNEUSPNEUSPNEUSPNEUS    

 Tubless – 315/80R 22,5 

 Pneu sobresselente igual  aos  do eixo da f ren te 

 Ferramentas para subst i tuição dos pneus  com macaco de 20toneladas  
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BATERIASBATERIASBATERIASBATERIAS 

 

 

 

 

 

 Marca:  VOLVO 

 Quant idade:  2 (duas)  

 Capacidade das bater ias:  225 Ah/h.  

 Tensão de Servi ço:  24 Vol ts 

 Corte de corrente de bater ia 

 

 

ALTERNADORALTERNADORALTERNADORALTERNADOR    

Este novo al ternador é bastante ef ic iente sob o ponto de v ista da  

f iabi l idade,  ní vel  de ruído,  consumo de combust ível ,  proporc ionando  

uma maior  vida út i l  às bater ias  devido à sua superior  capacidade de  

carga.  

Este a l ternador é recomendado para os casos de ut i l ização de equipamentos de grande  

consumo de energia 

 

    

COMPRESSORCOMPRESSORCOMPRESSORCOMPRESSOR    

O compressor  de ar bic i l índr ico está instalado no lado esquerdo  do motor  e  

é accionado directamente por este.  O compressor requer pouca potência do  

motor.  Isso minimiza as perdas de ef i ciência e contr ibui  para um baixo  

consumo de combust ível .  O óleo e o l íquido de refr igeração são fornecidos  

pelo s istema de lubr i f icação já exis tente no motor,  o que garante uma 

elevada f iabi l idade.  A  cabeça  do ci l indro do compressor d ispõe de um ef icaz sis tema de  

refr igeração,  o que lhe permite gerar um maior f luxo de ar comprimido.   

 Cil indrada:  704cc /  1080Lts.  /  Min.  

 Sistema pneumát ico equipado com secador de ar  
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DIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃO 

 Assist ida hidraul icamente  

 Volante à  esquerda,  a justável  em al tura e inc l i nação  

 Volante à  esquerda e equipamento  para ci rculação pela d i rei ta  

    

    

DEPÓSITO COMBUSTIVEL 330 LITROSDEPÓSITO COMBUSTIVEL 330 LITROSDEPÓSITO COMBUSTIVEL 330 LITROSDEPÓSITO COMBUSTIVEL 330 LITROS    

Depós ito de combustível em alumínio montado no lado dire ito.Depós ito de combustível em alumínio montado no lado dire ito.Depós ito de combustível em alumínio montado no lado dire ito.Depós ito de combustível em alumínio montado no lado dire ito.     

    

Depósi to de combust ívelDepósi to de combust ívelDepósi to de combust ívelDepósi to de combust ível     em alumínio,  com 315 em alumínio,  com 315 em alumínio,  com 315 em alumínio,  com 315 

l i t ros de  capacidadel i t ros de  capacidadel i t ros de  capacidadel i t ros de  capacidade,  formato em D, montado no  

lado dire i to do chassis .  O depósi to de  

combust ível  em D suporta  mais  combust ível  do  

que os depósi tos de combust ível  redondos  ou  

rectangulares com o mesmo comprimento e com 

a mesma distância ao solo.  O volume ut i l izável  

efect ivo aumenta em aprox imadamente 2,4 % 

relat ivamente a um depósi to rectangular.  

    

    

    

EQUIPAMENTOEQUIPAMENTOEQUIPAMENTOEQUIPAMENTO    

 Chassis  com conf iguração 2 eixos,  pr imeiro di recc ional ,  segundo com 

tracção 

 19.000Kg Peso Bruto 

 Cabina s imples  

 Motor  com 330cv de potência e 1600Nm binár io 

 Suspensão diantei ra por molas  paraból icas 

 Suspensão t raseira pneumát ica com 4 fo les pneumát icos  

 Eixo de t racção com redução aos cubos  e b loqueio de di ferencial  

 Sistema auxi l iar de t ravagem por t ravão motor (VEB) com 290Kw (394cv )  

de potencia de t ravagem 
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 Caixa de  veloc idades manual  

 Aviso sonoro marcha-atrás 

 Módulo electrónico para equipamento extra 

 Lotação  de  t rês lugares,  inc luindo condutor  

 Banco do condutor pneumát ico 

 Banco dos passageiros com 2 lugares 

 Cintos de segurança em todos os  lugares  

 Protecções dos bancos em pele sintét ica (napa)  

 Tacógrafo dig i tal  dev idamente aferido e  homologado  

 Rádio lei tor  de CD 

 Ar condic ionado automát ico 

 Suspensão da cabina  

 "Cruise control"  

 Computador de bordo com id ioma em Português  

 Limitador de veloc idade electrónico 

 Instrumentação  completa  com avisadores  de avar ias,  ópt icos e sonoros 

 Espelhos retrovisores com aquecimento  eléct r ico  

 Vidros das portas do lado dire i to e esquerdo com elevador eléctr ico 

 Contador de horas de funcionamento  

 Tomada eléctr ica de 12V e 24V no tabl ier  

 Direcção ass is t ida 

 Coluna de direcção á esquerda 

 Volante regulável  em al tura e inc l inação 

 Sistema de t ravagem ant i -bloqueio ABS 

 Depósi to de combust ível  com 330l ts  em alum ínio,  com chave  

 Pala de sol  i nter ior  de ajuste manual  

 Pala de sol  exter ior  

 Espelho auxi l iar  sobre a pala de sol  exter ior  

 Revest imento inter ior  das portas lavável  

 Tapetes amovíveis de mater ia l  s intét ico (borracha)  no lugar do condutor e  

acompanhantes 

 Conjunto completo de ferramentas para desempanagens l igeiras  

 Chave Phi l ips  

 Chave Fendas 

 Chave torque 

 Calço de  rodas 
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 Chave de rodas 

 Al icate 

 Manivela pneu de reserva  

 Ferro macaco 

 Chave-inglesa 

 Cavi lha para reboque  

 Martelo 
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DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO CE 
Directiva 2006/42/CE, Anexo II, Capítulo B 

 

    

 Fabricante SOMA, Soc. de Montagem de Automóveis, S.A. 

Estrada Nacional 109, Km 31, Lugar da Pardala, Apartado 49, 3884-909 Ovar - Portugal 

Tel.: +351 256 580 610 Fax: +351 256 580 615 www.soma.pt 

 

   

 Pela presente declara que:  
    

 Denominação genérica Elevador de contentores   
 Função Elevação e basculamento de contentores de resíduos   
 Tipo de Produto Sistema de elevação e basculamento   
 Marca SOMA   
 Modelo Europa   
 N.º Série    
  

 Está conforme com os seguintes requisitos da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE):  

 1.1.2 - Princípios de integração da segurança 1.5.8 - Ruído  

1.1.3 - Materiais e produtos 1.6.1 - Manutenção da máquina 

1.1.5 - Concepção da máquina com vista ao seu 
manuseamento 

1.6.2 - Acesso aos postos de trabalho e aos pontos de 
intervenção 

1.3.1 - Risco de perda de estabilidade 1.6.3 - Isolamento das fontes de energia 

1.3.2 - Risco de ruptura em serviço 1.6.4 - Intervenção do operador 

1.3.4 - Riscos devidos a superfícies, arestas e ângulos 1.6.5 - Limpeza das partes internas 

1.3.5 - Riscos ligados a máquinas combinadas 1.7.1 - Informações e avisos apostos na máquina 

1.3.6 - Riscos ligados a variações das condições de 
funcionamento 

1.7.1.1- Informações e dispositivos de informação 

1.3.7 - Riscos ligados aos elementos móveis 1.7.2 - Avisos sobre os riscos residuais 

1.3.8 - Escolha da protecção contra os riscos provocados pelos 
elementos móveis 

1.7.3 - Marcação das máquinas 

 

1.4.2.1- Protectores fixos 1.7.4 - Manual de instruções 

 

   

 Mais declara que foram observadas as seguintes normas:  

EN 1501-1/A2         EN 840-1        EN 840-2       EN 840-3       EN ISO 12100-1/A1      EN ISO 12100-1/A2    

ISO 13857 ISO 1219-1 ISO 1219-2 EN 280:2001+A2:2009 ISO 4413 ISO 15870 
 

   

 A documentação técnica relevante foi elaborada nos termos da parte B do anexo VII da Directiva 2006/42/CE.  

Comprometemo-nos a fornecer, em resposta a pedido fundamentado e formal das autoridades nacionais competentes, 
informações pertinentes sobre a quase-máquina, e sempre que não sejam prejudicados os direitos de propriedade intelectual da 
mesma. 

 

   

 Mais se declara que a quase-máquina não deve entrar em serviço até que a máquina final em que irá ser incorporada tenha sido 
declarada em conformidade com o disposto na presente directiva, isto é, formando um conjunto que inclui a quase-máquina da 
presente declaração. 

 

   

 Pessoa autorizada a compilar 
processo técnico 

Fernando Manuel Pereira Oliveira 

Estrada Nacional 109, Km 31, Lugar da Pardala, Apartado 49, 3884-909 Ovar 
 

    

      

Ovar,  /  /  
 

 
Fernando Manuel Pereira Oliveira 

(Gestor I&D) 
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1. Caracterização do Elevador  
Este elevador foi desenvolvido para bascular contentores normalizados de resíduos, para o interior 
de um equipamento colector/compactador que poderá circular na via pública. 

Nesse sentido e para protecção dos operadores, o comando de basculamento está posicionado do 
lado direito do elevador. 

Este dispositivo é constituído por dois tipos de braços que permitem bascular: 

- Contentores de 4 rodas (tampa plana) de 770, 1000, 1100 litros segundo a Norma EN 840-2. 

- Contentores de 4 rodas com asas metálicas “tipo Oschner” ** 770, 800 (de chapa) e 1100 
litros. 

- Contentores de 4 rodas (tampa curvada) de 770 e 1100 litros segundo a norma EN 840-3. 

Os encaixes (pentes) de accionamento hidráulico permitem bascular: 

- Contentores de 120, 240 e 340 litros segundo a norma EN 840-1. 

Como opcional este elevador pode bascular contentores Sotkon de 3000L 

Os referidos braços possuem duas posições distintas: aberta para carregamento dos contentores e 
fechada para cargas manuais e movimento da viatura. 

A componente estrutural deste dispositivo é maioritariamente realizada em aço S355 segundo a 
Norma EN 10025. 
** O "sistema Oschner" não obedece a qualquer norma. 
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1.1. Identificação dos principais componentes 

 
 

A Cilindro hidráulico de duplo efeito responsável pela rotação do contentor 

B Pentes – suporte para bascular contentores com pega frontal, de 120, 240 e 340L (EN840-1) e 
110L(DIN6629) 

C Braços superiores – para contentores 770,1000 e 1100L (EN840-2) e 770 e 1100L (EN840-3)  

Como opcional estes braços podem bascular contentores Sotkon de 3000L 

D Braços inferiores – para contentores de 770, 800 e 1100 L (sistema OSCHNER). 

E Conjunto de engrenagem Roda de coroa/Cremalheira.  

F Grade que permite a elevação dos contentores 

G Batente de suporte do contentor 

H Cilindro de duplo efeito de elevação e fixação do contentor 

A 

B 

C 

D 

E

F 

G 

H
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1.2. Mecanismo de Elevação 

A movimentação do elevador é totalmente realizada por comandos e mecanismos hidráulicos assim 
distribuídos: 

• Movimentação curvilínea efectuada através de 2 cilindros de duplo efeito (motores oscilantes) 
compostos por uma carcaça de aço, 2 êmbolos e um conjunto de engrenagem roda/cremalheira; 

• Movimentação rectilínea de aperto dos contentores de 120, 240 e 340L (EN 840-1), efectuado por 
meio de 1 cilindro de duplo efeito (motores lineares); 

• Comando de subida e descida através válvula de comando manual posicionado do lado direito; 

• Comando automático de abertura e fecho dos contentores mais pequenos; 

• Fins de curso hidráulicos na subida e na descida. 

 

1.3. Braços DIN  

Este tipo de braços permite a elevação e o 
basculamento de contentores com capacidades 
de 770,1000 e 1100L (EN840-2) e 770 e 1100L 
(EN840-3). 

Permite ainda o basculamento de contentores de 
3000L (Sotkon) 

Fisicamente estes braços são os braços 
superiores existentes no elevador. 
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1.4. Braços Oschner 

Por sua vez, os braços Oschner permitem a 
elevação e o basculamento de contentores com 
capacidades de contentores de 770, 800 e 
1100L. 

 

Fisicamente estes braços são os braços 
inferiores existentes no elevador. 

  

 

 

 

O "sistema Oschner" não obedece a qualquer norma.  

O elevador SOMA® Europa está preparado para bascular a maior parte dos contentores 
deste tipo existentes no nosso mercado. Contudo face à inexistência de norma 
apropriada, a SOMA, SA não pode ser responsabilizada se porventura um qualquer 
modelo de contentores com este tipo de pegas não possa ser basculado. 

1.5. Pente de suporte e fixação de contentores 

Este sistema numa fileira de dentes (pente) e 
uma barra de travamento para fixar o contentor 
durante o basculamento.  

O pente encontra-se fixado numa grade que 
permite ajustar a altura conforme o contentor a 
bascular. Estes encaixes permitem a elevação de 
contentores de 80, 120, 240 e 340L (EN840-1). 
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1.6. Tipo de contentores 

O elevador SOMA® Europa foi desenvolvido para bascular contentores normalizados de resíduos, 
para o interior de um Veículo de Recolha de Resíduos (VRR). 

 

 

80 L 120 L 140 L 240 L 340 L 

770 L 1000 L 1100 L 

770 L 1100 L 1100 L 
 

Com o sistema de pentes podem ser 
basculados os seguintes contentores: 

Contentores de 80, 120, 240 e 340L 
(EN840-1),  

Com o sistema de braços podem ser 
basculados os seguintes contentores: 

Contentores de 770, 1000 e 1100 L 
tampa plana de acordo com a norma EN 
840-2 

Contentores de 770 e 1100 L tampa 
redonda de acordo com a norma EN 
840-3 

Com o sistema de braços Oschner 
podem ser basculados os seguintes 
contentores: 

Contentores de 770, 800, 1100 L 
"sistema Oschner" 
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2. Identificação e posicionamento dos comandos 

2.1. Alavanca de Comando 

 

A movimentação do elevador é comandada 
hidraulicamente por uma válvula direccional de 
comando manual, designada daqui em diante 
simplesmente por “alavanca de comando”. Esta 
válvula situa-se do lado direito do elevador. 

 

Puxando a alavanca de comando a operação de 
basculamento é iniciada; 

 

Empurrando a alavanca da válvula o movimento 
de descida é iniciado. 

 

Sempre que libertar a alavanca esta volta à sua 
posição central e o movimento do elevador é 
interrompido 
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2.2. Placa de identificação do equipamento 

 

Todos os equipamentos SOMA contêm uma placa de identificação que indica o seu fabricante.  
SOMA

 é uma marca registada.  

 

 

 

 

 

Para quaisquer pedidos ou encomendas de peças, por favor indique sempre os seguintes dados: 

• Modelo  

• N.º Série 

• Ano 

• Referência e designação da Peça 

 

 

 



ELEVADOR SOMA
®®®®

EUROPA 

Descrição Geral 

 

 

 

MEEE-V02 Pág.16/54 

 

 



ELEVADOR SOMA
®®®®

EUROPA 

Manual de Segurança 

 

 

 

MEEE-V02 Pág.17/54 

 

 

3 
SEGURANÇA 



ELEVADOR SOMA
®®®®

EUROPA 

Manual de Segurança 

 

 

 

MEEE-V02 Pág.18/54 

 



ELEVADOR SOMA
®®®®

EUROPA 

Manual de Segurança 

 

 

 

MEEE-V02 Pág.19/54 

 

3. Segurança 

3.1. Aspectos gerais de Segurança 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

É proibido utilizar este equipamento se não estiver qualificado e não possuir o necessário 
conhecimento de todos os comandos. A qualificação de um operador inclui um completo 
conhecimento das regras do empregador, da regulamentação em vigor e dos manuais de 
operação e de segurança relativas a este equipamento. 

Qualquer modificação não autorizada do equipamento é proibida. Não utilize o equipamento 
sem verificar se os controlos de emergência estão operacionais. 

Tenha sempre em atenção a segurança. Estes avisos são para a sua protecção e devem 
estar sempre presentes. 

O equipamento deve ser sempre acompanhado deste manual. 

Este manual apenas se refere ao equipamento de basculamento de contentores de recolha 
de resíduos. É importante que leia o manual do chassis e da superestrutura, pois encontrará 
informação adicional.  

Use somente componentes aprovados pela SOMA, SA. Consulte o Manual de 
Componentes 

A alteração do equipamento e o uso de componentes não aprovados podem causar o 
incorrecto funcionamento e afectar a segurança deste. Sempre que uma destas situações se 
verificar a SOMA, SA tem o direito de anular a garantia. 

 

 

 

Ao longo deste manual encontram-se, em sítios oportunos, avisos como este. 
Por favor leia com atenção, para sua segurança e do equipamento, respeite sempre 
as indicações fornecidas. 
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3.2. Segurança na Operação 

 

 

 

 

 

 

Não utilize este equipamento sema devida formação. 

ASSEGURE-SE QUE OS RESTANTES TRABALHADORES ESTÃO EM SEGURANÇA 
ANTES DE EFECTUAR QUALQUER OPERAÇÃO. 

Verifique se o contentor se encontra correctamente preso antes de o bascular. 

Nunca utilize o equipamento sob a influência de drogas ou álcool. 

Os operadores não devem usar roupas largas nem adereços que sejam susceptíveis de ficar 
presos no equipamento. Usar sempre roupas adequadas à função. 

Os operadores com cabelo comprido devem-no usar preso. 

Se a operação de recolha de lixo decorrer na via pública DURANTE A NOITE, É 
RECOMENDÁVEL QUE OS OPERADORES USEM VESTUÁRIO ADEQUADO, MUNIDO DE 
FAIXAS REFLECTORAS que os torne visíveis a qualquer ângulo em seu redor. 

Não exceder a capacidade da Tremonha. Os resíduos não devem ultrapassar o bordo 
superior da Tremonha. 

Sempre que deslocar a viatura deve ter o elevador na posição de repouso de forma a evitar 
acidentes e danificar o equipamento. 

Não circular com a viatura caso exista qualquer fuga de óleo. O derrame de óleo na via 
pública pode provocar acidentes graves.  

Nunca usar este equipamento para qualquer outra função se não aquela para o qual foi 
concebido. 
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3.3. Segurança na Manutenção 

 

 

 

Cumpra com rigor o plano de manutenção contido neste Manual. Uma boa manutenção 
garante a melhor fiabilidade e longevidade do equipamento. 

Verifique diariamente o nível do óleo no respectivo depósito. A falta de óleo pode motivar 
avarias graves no sistema hidráulico. 

NÃO MODIFIQUE/ANULE QUALQUER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. QUALQUER 
MODIFICAÇÃO OU ANULAÇÃO DE UM OU MAIS SISTEMAS DE SEGURANÇA SÃO DA 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. 

Para aceder à zona inferior do chassis (bomba, tomada de força, transmissão, etc.), 
certifique-se que o motor está parado e a chave retirada da ignição. 

Caso o operador tenha a necessidade de não respeitar uma função de segurança, essa 
função terá que ser SEMPRE substituída pela presença de um segundo operador.  

Evite o contacto directo com a tubagem e cilindros hidráulicos pois o óleo trabalha a altas 
temperaturas o que pode provocar queimaduras graves. Não procure fugas de óleo com as 
mãos. Para reparações no sistema hidráulico, primeiro deve aliviar a pressão do sistema. 

Em caso de queimaduras procure tratamento médico imediatamente.  

Na necessidade de soldar algum componente do equipamento, desligue as baterias da 
viatura e consulte o manual do chassis para outras especificações. 

Ao limpar o equipamento não faça incidir jactos de água muito fortes nos órgãos de 
comando. 
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4. Instruções de Operação 

4.1. Fixação do contentor 

4.1.1. Para proceder a fixação de um (ou dois) contentor 
com capacidades de 80, 120, 240 e 340L (EN840-1) 
deve: 

• Aproxime o contentor dos dentes do pente e com o 
auxílio da alavanca da válvula de comando manual 
ajuste a altura da grade de forma a permitir o correcto 
encaixe do contentor no pente 

• Após correctamente fixado (s) o(s) contentor (s) pode 
proceder ao basculamento  

4.1.2. Para proceder a fixação de contentores de 770, 800 e 
1100L (tipo OSHNER) deve: 

• Abra os braços inferiores do elevador e posicione o 
contentor; 

• Pressione se necessário a alavanca da válvula de 
comando manual para ajustar a altura do elevador, 
caso seja necessário; 

• Após correctamente fixado o) contentor pode proceder 
ao basculamento 

 

4.1.3. Para proceder a fixação de contentores com 
capacidades de 770,1000 e 1100L (EN840-2) e 770 e 
1100L (EN840-3) e também de 3000 L (Sotkon) 

• Abra os braços superiores do elevador e posicione o 
contentor; 

• Pressione se necessário a alavanca da válvula de 
comando manual para ajustar a altura do elevador, 
caso seja necessário; 

• Após correctamente fixado o) contentor pode proceder 
ao basculamento  
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4.2. Basculamento de contentores 

O mecanismo de elevação é accionado através da válvula de comando manual localizada do lado 
direito do elevador. 

4.2.1. Subida dos contentores 

Para se efectuar a subida de qualquer contentor basta puxar a 
alavanca da válvula de comando manual até que o elevador atinja 
o limite superior máximo (conforme a sinalização existente). 

 

4.2.2. Descida dos contentores  

A descida dos contentores é feita pressionando a alavanca até que 
o elevador atinja o limite inferior máximo. 

 

4.2.3. Controlo da velocidade de descida do elevador 

A velocidade de descida do elevador pode ser regulada através do 
restritor unidireccional que se encontra localizado por cima da 
válvula de comando manual. 
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4.3. Descarga dos contentores 

4.3.1. Para efectuar a descarga dos contentores 
basculados através do auxílio dos braços de 
suporte (DIN ou Oschner) deve: 

• Pressionar a alavanca até que o elevador atinja o 
limite inferior máximo e os contentores fiquem 
livres dos encaixes dos braços. Deve efectuar 
este movimento com precaução para prevenir o 
choque das rodas dos contentores com o solo 
evitando assim que estas se partam. 

• Com os contentores livres dos encaixes deve 
removê-los e proceder ao novo basculamento. 

• Após ter terminado o basculamento de 
contentores deve fechar os braços do elevador e 
posicionar o mesmo na posição de repouso de 
forma a viatura poder ser deslocada em 
segurança 

 

 

 

4.3.2. Para efectuar a descarga dos contentores 
basculados através do pente deve: 

• Pressionar a alavanca até que o elevador atinja o 
limite inferior máximo e os contentores fiquem 
livres dos encaixes dos braços. Deve efectuar 
este movimento com precaução para prevenir o 
choque das rodas dos contentores com o solo 
evitando assim que estas se partam. 

• Com os contentores livres dos dentes deve 
removê-los e proceder ao novo basculamento. 

• Após ter terminado o basculamento de 
contentores deve posicionar o elevador na 
posição de repouso de forma a viatura poder ser 
deslocada em segurança 

 

 

 

Não deve deslocar o VRR com os braços do elevador abertos 
Certifique-se de que durante o basculamento de contentores não existe 
ninguem na áres de trabalho do elevador. 
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5. Instruções de Manutenção 

5.1. Generalidades 

Uma correcta manutenção assegura um bom funcionamento e longevidade dos componentes. 

Leia as instruções de manutenção e os procedimentos para evitar falhas e danos nos componentes. 

Durante o período de garantia, só a SOMA, SA poderá intervir nas afinações e ajustes 
mencionados neste Manual. 

5.2. Lubrificantes 

O sistema hidráulico funciona com óleo de acordo com as normas DIN 51524-2 HLP / ISO VG 32. O 
óleo deve estar de acordo com as especificações da norma ISO 4406 código 15/12 ou 16/13. 

No caso de acrescentar ou mudar o óleo use sempre óleo de acordo com as especificações descritas 
anteriormente 

Para os pontos de lubrificação use massa NLGI CLASSE 2 
 

5.3. Componentes Mecânicos de desgaste 

Semanalmente verifique as válvulas, 
tubos hidráulicos, batentes em nylon. 

 

    

Batentes do elevador em nylon 

Verifique visualmente o desgaste dos 
componentes em plástico e borracha 
uma vez por mês 

 

 

Batentes dos braços em borracha 

 

 

Batentes da barra de encosto dos contentores 

 

 
Se o desgaste é evidente substitua imediatamente os componentes 

 

 

O uso inadequado de lubrificantes pode causar danos no Elevador.  
Cumpra os parâmetros recomendados pelo fabricante. 
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5.4. Sistema Hidráulico 

5.4.1. Componentes Hidráulicos 

A limpeza é o mais importante quando se realiza uma manutenção. Pequenas partículas podem 
danificar válvulas ou vedantes. 

 

 

 

Depois de qualquer intervenção no sistema hidráulico do elevador ou da viatura 
substitua ou filtre SEMPRE o óleo com a ajuda de um filtro externo. 

 

Verifique o nível de óleo do tanque do VRR de acordo com as instruções do construtor. Se o nível 
estiver em baixo verifique se há fugas na tubagem, nas mangueiras, nas válvulas, nos cilindros ou 
nas uniões hidráulicas. 

 

Verifique se alguma mangueira está danificada (abrasão, corte, fissura, deformação). Se estiver 
danificada substitua-a de imediato. Também é recomendado a substituição periódica de acordo com 
as especificações do fabricante das mangueiras. 

 

Verifique o intervalo de substituição do óleo e filtros do VRR. 

 

 

 
Como forma de prevenção recomenda-se a substituição anual dos vedantes. 
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5.4.2. Esquema Hidráulico
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Substituir esta página pelo: 

 Esquema hidráulico EESST-064 
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5.5. Limpeza 

Dependendo da frequência do uso do elevador, este deve ser lavado periodicamente com água (pelo 
menos uma vez por dia). 

A lavagem previne a prisão de movimentos dos componentes 

Para evitar danos nos componentes plásticos, quando lavar o elevador com alta pressão mantenha 
uma distância mínima de 50 cm. A temperatura e a pressão não devem exceder 70º C e 70 bar 
respectivamente., acima deste valor, além de removermos a sujidade arriscamo-nos a remover 
também, a sinalética autocolante, acessórios de borracha, juntas de silicone, etc., sem qualquer 
benefício adicional. 

 

 

 

Manter uma distância mínima de 50cm desde o bico da agulheta até à superfície a 
lavar. 

 

Quanto mais próximo estiver o bico, da superfície a lavar, maior é o impacto da água projectada e 
consequentemente maiores poderão ser os danos em superfícies mais sensíveis. 

 

 

 

Utilizar bico com jacto em leque com uma abertura igual ou superior a 25º. NUNCA 
UTILIZAR JACTO CONCENTRADO. 

 

O jacto concentrado provoca a erosão da tinta, essencialmente nos cantos e zonas de intercepção 
de diferentes perfis, onde por baixo da tinta existe um selante (mástique) que tem por função impedir 
infiltrações de água. Como o selante é mais elástico do que a tinta, na presença de um jacto de água 
concentrado, o selante cede mais do que a tinta e esta estala. A partir daí teremos a formação de 
corrosão. 

 

�Jacto em Leque 

 

�Jacto concentrado 

Reunindo as características aqui enunciadas, obtém-se um excelente resultado de limpeza e sem 
danificar as superfícies do equipamento. 

Lubrifique de acordo com o Plano de Lubrificação após cada lavagem 
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5.6. Plano de Lubrificação 

O elevador deve ser lubrificado semanalmente. Lubrifique o elevador nos pontos assinalados na figura 
que se segue. 

 

 

 

 

Especificação da massa a utilizar: NLGI CLASSE 2 

Este tubo funciona como respiro. Deve verificar se está desobstruído. 

 
 
 

N.º Ponto de lubrificação Intervalo de lubrificação Lubrificante 

1 
Casquilhos do veio do 

Sistema de Basculação 

Semanalmente ou depois 

de cada lavagem 
NLGI CLASSE 2 

2 Lubrificação do veio do Braço Superior 
Semanalmente ou depois 

de cada lavagem 
NLGI CLASSE 2 

3 Lubrificação do veio do Braço Inferior 
Semanalmente ou depois 

de cada lavagem 
NLGI CLASSE 2 

4 
Lubrificação da cabeça do fim de curso 

superior 

Semanalmente ou depois 

de cada lavagem 
NLGI CLASSE 2 

5 
Lubrificação da cabeça do fim de curso 

inferior 

Semanalmente ou depois 

de cada lavagem 
NLGI CLASSE 2 

6 
Cárter do par cinemático – Roda 

coroa/cremalheira  
Abra a tampa protectora uma vez por ano, 
remova a massa e recoloque uma nova. 

NLGI CLASSE 2 
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5.7. Lista de comprovação dos procedimentos de segurança e funções do elevador 

 

Use esta tabela em cada inspecção que efectuar no elevador. Faça fotocópias para realizar 
periodicamente as inspecções e arquive-as depois de preenchidas. 

 

FUNÇÃO A SER VERIFICADA EFEITO SIM NÃO 

Válvula direccional de comando manual 

Puxe a alavanca O elevador começa a subir   

Liberte a alavanca O elevador pára na posição em que se 
encontra 

  

Empurre a alavanca O elevador começa a descer   

Liberte a alavanca O elevador pára na posição em que se 
encontra 

  

Componentes de segurança 

Sinalética de Aviso completa   

Protecção da alavanca da válvula direccional de comando manual bem fixa   

Trancadores dos braços livres   

Outros Componentes 

Batente dos contentores completo e bem fixo   

Batentes do elevador completos e bem fixos   

Batente dos braços completos e bem fixos   

Observações 

 

 

 

 

Data da inspecção:  
/ 

 
/ 

  Inspeccionado por:   
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5.8. Avarias 

No quadro que a seguir se apresenta, apontam-se as causas mais previsíveis do que pode ocasionar 
uma avaria neste equipamento. 

 

 
As avarias só poderão ser reparadas por pessoas autorizadas e qualificadas. 

 

Avaria Causa Intervenção 

Distribuidor avariado Substituir o distribuidor 

O botão de emergência está 
actuado 

Liberte o botão de emergência 

A PTO não está engrenada Ligue a PTO 

O VRR está desligado Ligue o VRR 

Viatura não está acelerada  Verifique a aceleração da viatura 

Mau funcionamento da válvula 
direccional de comando manual 

Substitua a válvula 

O elevador não funciona 

Problemas no circuito hidráulico 
do VRR 

Consulte o manual do VRR 

Válvula reguladora de caudal 
muito fechada 

Verifique se o caudal à saída da 
válvula atinge 35 a 40 l/min. 

Ajuste se necessário. 

Válvula de sequência 
encravada 

Substitua a válvula 

Mau funcionamento da válvula 
direccional de comando manual 

Substitua a válvula 

O elevador funciona muito 
devagar na descida 

Problemas no circuito hidráulico 
do VRR 

Consulte o manual do VRR 

O elevador funciona muito 
rápido na descida 

Mau funcionamento da válvula 
reguladora de caudal 

Verifique se o caudal à saída da 
válvula atinge 35 a 40 l/min. 

Ajuste se necessário. 

Distribuidor avariado Substituir o distribuidor 

Válvula de sequência 
encravada 

Substitua a válvula 
O elevador não desce 

Válvula reguladora de caudal 
fechada 

Ajuste o caudal à saída da válvula 
atinge 35 a 40 l/min. 

Se a avaria persistir contacte os serviços técnicos da SOMA, SA 
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6. Lista de componentes 
Para quaisquer pedidos ou encomendas de peças, por favor indique sempre os seguintes dados: 

• N.º Equipamento (ver figura que se segue) 

• Modelo: Europa 

• Referência e designação da Peça 
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6.1. Circuito hidráulico e seus componentes 
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Substituir esta página pelo: 

 Esquema hidráulico EESST-064
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Pos. Ref. Designação Qt. 
1a 28001315-4 Cilindro hidráulico de elevação dos contentores (esq.) 1 

1b 28001314-6 Cilindro hidráulico de elevação dos contentores (dir.) 1 

1c 62000011-7 Cremalheira 1 

1d 62000012-5 Roda dentada 1 

2 62000059-7 Corpo superior  1 

2a 62000001-8 Jogo de vedantes  1 

3 62000041-4 Corpo inferior 1 

3a 62000001-8 Jogo de vedantes  1 

4 28001237-0 Válvula fim-de-curso 1 

5a 28001202-3 Alavanca  1 

5b 28001330-2 Alavanca 1 

6 28001365-9 Distribuidor de comando manual 1 

7 28001227-1 Restritor unidireccional 1 

8 7 

9 

1 5 

6 

3 
4 

2 

10 
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8 28001234-6 Válvula de sequência 1 

9 28001231-2 Válvula fim-de-curso 1 

10 ------------------ Válvula anti-retorno 1 

NOTA: Para encomendar alavancas verificar a figura seguinte  
 

 
 

28 

17 

Ref. 28001330-2 

Ref. 28001202-3 
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6.2. Braço para contentores de 770, 800, 1100L (tipo OSCHNER)  

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1a --------------- Braço esquerdo 1 

1b --------------- Braço direito 1 

2 52010218-8 Trancador 1 

3 38000566-3 Cavilha 1 

4 62000106-6 Casquilho 2 

5 30000466-1 Mola helicoidal  1 

1

2

 3 4 

5 
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6.3. Braço para contentores de 770, 1000, 1100L (EN 840-2) e 770 e 1100L(EN 840-3)  

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1a 62000068-8 Braço esquerdo 1 

1b 62000069-6 Braço direito 1 

2 52010523-1 Trancador 1 

3 38000566-3 Cavilha 1 

4 62000106-6 Casquilho 2 

5 30000466-1 Mola helicoidal 1 

1

2 

3 4 

5 
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6.4. Outros componentes 

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1 --------------- Barra de encosto dos contentores 1 

2 --------------- Batente 2 

3 26000114-5 Batente (por detrás dos braços) 2 

4 26000113-7 Batente 2 

 

 

 

 

1
2

3
3 

4

4 
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6.5. Sinalética  

 

 

 

 

 
 

 

1 26000395-1 Autocolante de aviso 1 2 

2 26000396-9 Autocolante de aviso 2 2 

3 26000397-7 Autocolante de aviso 3 2 

4 26000398-5 Autocolante de aviso 4 2 

 

 
 

 

 
 

 

1 
4 

2 3 
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DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE  
Este equipamento obedece aos requerimentos da Directiva 2006-42-CE de 17 de Maio de 2008 e 
respectivas alterações. 

 
 

   
Fabricante SOMA, Soc. de Montagem de Automóveis, S.A. 

Estrada Nacional 109, Km 31, Lugar da Pardala, Apartado 49, 3884-909 Ovar 
 

   
Copyright HALLER, Umweltsystemm GmbH & Co  
   
Pessoa autorizada a compilar 
processo técnico 

Fernando Manuel Pereira Oliveira 

Estrada Nacional 109, Km 31, Lugar da Pardala, Apartado 49, 3884-909 Ovar 
 

   
Denominação genérica VRR   
Função Recolha e Compactação de Resíduos Indiferenciados.   
Tipo de Produto Viatura de Recolha de Lixo   
Marca Haller   
Modelo X2c   
   
Normas harmonizadas EN 1501-1   
   

 
N.º de série do equipamento: 

 
_______________________ 

 
 
 

Ovar,  /  /  

 
 

Fernando Manuel Pereira Oliveira 
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1-2 
DESCRIÇÃO GERAL 
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1 Caracterização da Superestrutura HALLER modelo X2c 
Este equipamento foi desenvolvido para ser instalado sobre um chassis adequado, para desta forma 
poder efectuar com eficiência e segurança, a recolha de resíduos sólidos urbanos, materiais 
recicláveis ou outros similares, ao longo da via pública. 
A principal característica deste equipamento é o seu Mecanismo de Compactação por Placas, cujo 
processo é descrito neste capítulo. 
Este manual é válido para os dois tipos de estruturas da comporta de descarga, designadas por X2 
(standard) e X1 (tipo industrial). Todos mecanismos de controlo são rigorosamente iguais para as 
duas versões, pelo que apenas no capítulo dos componentes, se observarão diferenças entre os dois 
modelos de Comportas de Descarga. 

1.1 Identificação dos principais componentes 
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A Caixa – zona da superestrutura onde são compactados e armazenados os detritos recolhidos. 
B Comporta de Descarga – Secção traseira da superestrutura que está fixa ao corpo da mesma 

por intermédio de um sistema de dobradiças, permitindo assim o levantamento desta unidade, 
para efectuar a descarga do Lixo. 

C Porta de Acesso – Porta que permite o acesso ao interior da Caixa. 
D Estribos – Suportes sobre os quais os operadores se poderão apoiar para se deslocarem no 

exterior da viatura. 
E Armação de Adaptação – Estrutura de fecho da Comporta de Descarga, preparada para receber 

um Elevador de contentores.  
F Depósito de óleo hidráulico. 
G Filtro de óleo – linha de retorno. 
H Placa de Ejecção. 
I Placa de Transporte. 
J Pá de Compactação. 
K Fechos da Comporta de Descarga. 
L Comando de descida da Comporta de Descarga 
M Interruptor de emergência. 
N Painel de Comando de Selecção. 
O Botão comunicação com o condutor. 
P Comando de Descarga. 
Q Bloco Hidráulico 

1.2 Mecanismo de Compactação 

O Mecanismo de Compactação é composto por uma Pá de Compactação e por uma Placa de 
Transporte, que são movidas através de cilindros hidráulicos independentes. 

1.2.1 Descrição do funcionamento 
No início do processo, a Pá de Compactação e a Placa de Transporte do Mecanismo de 
Compactação encontram-se totalmente levantadas. 
A Tremonha é cheia de detritos e dá-se então início ao processo de carregamento. 

O processo de carregamento é efectuado em 4 fases: 

 

1 - Nesta fase o primeiro movimento é o de abertura da Pá  
Compactadora. 
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2 - Todo o mecanismo desce sob a acção dos cilindros da 
Placa de Transporte e os resíduos depositados na 
Tremonha são esmagados pela Pá de Compactação.  

 

3 - A Pá de Compactação roda, limpando toda a Tremonha, 
conduzindo desta forma os detritos para o interior da 
Caixa.  

 

 

4 - Todo o Mecanismo de Compactação sobe, comprimindo 
os resíduos contra a Placa de Ejecção. 

1.2.2 Sistemas de compactação 
O equipamento Haller possui 4 modos de operação do Mecanismo de Compactação. 
Esses modos de funcionamento podem ser pré-seleccionados no Comando Principal situado na 
cabina da viatura (ver capítulo 2.1.1 – pág. 17).  

1.3 Velocidade de serviço 

A velocidade de serviço é função da rotação do motor em regime de trabalho, que é fixada pelos 
serviços técnicos da SOMA, SA. 
Dependendo das características da viatura assim é empregue o sistema mais adequado de controlo 
das rotações do motor. Existem dois tipos de controlo: 

• Sistema tradicional – o controlo é efectuado através de micro-cilindros pneumáticos. 

• Controlo por PSM – quando a viatura possui uma unidade de controlo parametrizável (PSM), a 
SOMA, SA, informa o concessionário dos parâmetros necessários para a programação da 
unidade, de forma a tirar o melhor proveito dessas funcionalidades, entre as quais o controlo 
da rotação do motor em regime de trabalho. 
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Depois de revisões, inspecções ou quaisquer outros trabalhos na bomba injectora, ou suas ligações, 
deve ser verificado se está certa a velocidade de trabalho do Mecanismo de Compactação. Se 
necessário, esta deverá ser regulada. 
No modelo X2c, um ciclo completo de compactação tem uma duração de 19 a 21 segundos. 

1.4 Nível de Ruído 

O valor do nível sonoro contínuo equivalente ponderado A no posto de trabalho, nas condições de 
funcionamento especificadas na Norma EN1501-1, é de LAeq=65.5dB(A)*. 
 

* Valor obtido num chassis Volvo FM7 com o motor às 1100 rot/min. 
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2 Identificação e posicionamento dos comandos 

2.1 Equipamento de Comando 

2.1.1 Comando Principal 

 

A unidade de Comando Principal situa-se na cabina da viatura. 
Com este comando o condutor tem acesso a todas as operações, bem como informação e 
diagnósticos de erros.  

1 Botão ON/OFF. 7 Botão F2 (câmara 1 e submenus). 

2 Botão para Luz Rotativa. 8 Botão F3 (câmara 2 e submenus). 

3 Selector para o modo de operação F1-F4. 9 Botão F4 (submenus e ESC). 

4 Menu (informação, parametrização, erros, etc.). 10 
Interruptor de chave para poder operar 
com os comandos de Descarga desde 
a cabina. 

5 Comando de inibição da função de 
monitorização dos estribos. 11 Monitor TFT a cores. 

6 Botão F1 (submenus).   

 
 

 

 

ATENÇÃO ao utilizar o Comando de inibição dos estribos o sistema só poderá ser 
rearmado ao fim de 5 minutos. 
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2.1.1.1 Simbologia utilizada 

OPERAÇÃO: 

 

Sistema semi-automático – Ciclo controlado. – Com esta função, o Mecanismo de 
Compactação é controlado pelo operador, através de um comando de impulsos, desde a 
posição 1 até à posição 2. A partir da posição 3 o mecanismo funciona automaticamente 
até à posição 1, onde pára e o sistema de aceleração automático é imediatamente 
desactivado. 

 

Sistema automático – Ciclos programáveis. Com esta função, podemos definir 
quantos ciclos automáticos queremos após pressionar o botão “START”, entre 1 e 99. 

 

Sistema automático – Ciclo contínuo. Com esta função, o Mecanismo de 
Compactação trabalha ininterruptamente. 

 

Sistema manual – Controlo independente das placas. Com esta função, a Pá de 
Compactação e a Placa de Transporte podem ser movidas individualmente.  

 

“Enter”. Usado para validar a selecção anterior.  

 

“Cancel”. Usado para cancelar a selecção ou voltar ao menu anterior. 

 

Mais. Usado para aumentar o valor do parâmetro seleccionado no Monitor. 

 

Menos. Usado para diminuir o valor do parâmetro seleccionado no Monitor. 

 

Levantamento da Comporta de Descarga (Traseira) 

 

Avanço da Placa Ejectora 

 

Recuo da Placa Ejectora 

 

Descida da Comporta de Descarga 

 
 

ESC 
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EVENTOS: 

 

Quando exista carga em algum dos estribos, é mostrado na consola este símbolo, que 
tanto pode aparecer do canto inferior esquerdo como direito, dependendo do estribo 
que esteja a ser pisado. Automaticamente é ampliada a imagem da câmara no display. 

 

Se for montado um sensor opcional de carga, quando este detectar que o limite de 
carga foi atingido, este símbolo será mostrado no display. Após este limite ser atingido, 
só será possível fazer um número pré-programado de ciclos, a partir daí até o sistema 
de compactação não funciona, até que a descarga do veículo seja feita. 

 

Se for montado um sensor opcional para medição do nível de óleo, quando o nível de 
óleo estiver baixo, será mostrado este símbolo no display. 

MENSAGENS: 

 

Mensagem de prioridade 0. Este símbolo aparecerá no display, acompanhado da 
respectiva mensagem, que será puramente de informação. 

 

Mensagem de prioridade 1. Este símbolo aparecerá no display, acompanhado da 
respectiva mensagem, que será de aviso. 

 

Mensagem de prioridade 2. Este símbolo aparecerá no display, acompanhado da 
respectiva mensagem, que será de erro e que impedirá o funcionamento do sistema. 

 

Este símbolo aparecerá no display, quando a comunicação entre a consola e a placa 
electrónica falhar.  

NOTA: No caso de existirem várias mensagens, estas serão mostradas sucessivamente, com 
um intervalo de 2 segundos entre elas. 
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2.1.1.2 Informações para os utilizadores 

CONTADORES 

No ecrã inicial, premir durante cerca de 1 
segundo o botão “MENÜ”, até mudar a 
imagem, de seguida ir premindo até aparecer 
a imagem anexa. 
Aqui podem ser consultados, o n.º de horas de 
trabalho do sistema hidráulico (embraiagem 
electromagnética ligada) – contagem que 
deve ser considerada para os intervalos de 
manutenção preconizados neste Manual, 
bem como o n.º de horas de trabalho do 
sistema de compactação. 
Caso esteja montado no veículo um elevador 
automático, será também efectuada a 
contagem dos contentores que foram 
basculados. 
Para todos estes itens existe uma contagem 
total e uma diária que pode ser reinicializada 
pelo utilizador, sempre que desejado. Para tal 
basta premir a tecla “F2”, e confirmar na tecla 
“F1”. 

 

 ENTRADAS E SAÍDAS DE SINAIS ELÉCTRICOS NA PLACA ELECTRÓNICA 

No ecrã inicial, premir durante cerca de 1 
segundo o botão “MENÜ”, até mudar a 
imagem, de seguida ir premindo até aparecer 
esta imagem. 
Aqui pode ser consultado o estado de todas as 
entradas e saídas da placa electrónica.  
Esta informação pode ser bastante útil, para 
maior facilidade na detecção de eventuais 
avarias. 
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MEMÓRIA DE ERROS 

No ecrã inicial, premir durante cerca de 1 
segundo o botão “MENÜ”, até mudar a 
imagem, de seguida ir premindo até aparecer 
esta imagem. 
Aqui pode ser consultado o registo dos erros 
que aconteceram no sistema. Esta memória 
tem capacidade para guardar até 32 erros. 
Pode ser apagada pelo utilizador em qualquer 
altura, bastando para isso deslocar-se para a 
página 8 deste Menu, o que pode ser 
efectuado por meio das teclas “F2” ou “F3”, e 
de seguida premir a tecla “F1”, duas vezes. 

ACERTO DAS HORAS 

No ecrã inicial, premir durante cerca de 1 
segundo o botão “MENÜ”, até mudar a 
imagem na consola, de seguida premir 
repetidamente o botão “MENÜ” até aparecer 
um ecrã com a mensagem “Configurar VRR” 
sobre um fundo cinza. Manter premida a tecla 
“F2” durante cerca de 1 segundo, até entrar 
no menu de configuração. 
Com as teclas de navegação descer até 
“Acertar horas”. 
Com as teclas “F2” e “F3” escolher o campo 
que se deseja alterar, que ficará rodeado por 
um quadrado vermelho e premir “F1”; 
Inserir o valor desejado com as teclas “F2”, 
“F3” e “F1”; 
No final, e para que as alterações sejam 
gravadas, seleccionar o campo “Memorizar 
horas” e premir “F1”. 
Para sair, premir repetidamente “F4”. 
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2.1.1.3 Selecção das funções do Comando Principal 

Para seleccionar uma função apresentada 
simbolicamente no Comando Principal, 
dever-se-á accionar o botão (F1-F4), que 
se encontra ao lado da função desejada, 
conforme se pode ver na figura. 
 

  
 

2.1.2 Painel de Comando de Selecção 
Este comando situa-se no lado direito da 
Comporta de Descarga, e permite dar início ao 
ciclo de trabalho, activar a luz de trabalho, mover 
individualmente a Pá de Compactação e a Placa 
de Transporte e comandar acções de emergência 
ou desencravamento. Leia com atenção o 
capítulo Equipamento de Segurança na pág. 23. 

1 - Comando de Socorro 
2 - Luz de trabalho 
3 - Botão “START” 
4 - Sobe a Placa de Transporte 
5 - Desce a Placa de Transporte 
6 - Desce a Pá de Compactação 
7 - Sobe a Pá de Compactação 
8 - Interruptor de emergência 

 

 
 

2.1.3 Comando de Descarga (no exterior) 
Este comando situa-se do lado esquerdo da 
Caixa, junto à cabina da viatura e permite: 

• Abrir os fechos da Comporta de Descarga; 

• Levantar a Comporta de Descarga; 

• Deslocar a Placa de Ejecção para a frente 
ou para trás. 

 

 

1 

3 

2 

5 4 

6 
7 

8 
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2.1.4 Comando de descida da Comporta de 
Descarga (no exterior) 

Este comando situa-se do lado esquerdo da 
Caixa, junto à Comporta de Descarga e permite 
baixá-la quando pressionado em simultâneo.  

A localização deste comando permite ao 
operador uma total visão sobre a superfície a 
fechar. 

 

2.2 Equipamento de Segurança 

 

2.2.1 Interruptor de emergência 
Existem 3 interruptores de emergência, 1 no interior da 
cabina e 2 na Comporta de Descarga, um de cada lado. 

Todo o sistema é imobilizado com a actuação destes 
interruptores. Apenas o Comando de Socorro ficará 
operacional. 

Para prosseguir a operação: 

a) o interruptor de emergência deve ser 

destravado; 

b) o interruptor “I” do Comando Principal (na 

cabina) deve ser accionado; 

c) o botão START,  deve ser premido. 
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2.2.2 Comando de Socorro 
Este botão encontra-se disponível para libertar objectos 
ou pessoas que eventualmente fiquem presas no 
Mecanismo de Compactação. 

A actuação deste comando faz subir a Placa de 
Transporte, mantendo a Pá de Compactação fixa 
relativamente à primeira. 

Após esta operação, para reiniciar o sistema, ter-se-á que 
activar novamente o Comando Principal. Nessa altura o 
mecanismo começará o seu movimento com a abertura 
da Pá de Compactação (se não estiver toda aberta) e 
com a subida da Placa de Transporte. 

 

 

 

2.2.3   Interruptor Geral 
Na Cabina está instalado um interruptor geral de corte de 
corrente que previne o funcionamento involuntário do 
equipamento. 

 
 

2.2.4 Sensor de abertura da Porta de Acesso  
Para que um operador possa aceder ao interior da Caixa 
pela Porta de Acesso, existe um sensor que detecta a 
abertura desta e provoca a imobilização de todos os 
órgãos mecânicos do equipamento. 

A actuação deste sensor obriga a reiniciar o sistema, 
através da activação no comando principal, situado no 
interior da cabina. 

 
 

 

 

NUNCA DESACTIVE ESTE SENSOR. Este componente foi colocado para garantir a 
sua segurança. 
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2.2.5 Sensor de abertura da Armação de Adaptação 
A Armação de Adaptação pode ser aberto para 
operações de manutenção ou limpeza bem como para 
facilitar a extracção de eventuais objectos que fiquem 
encravados entre as placas (ex. contentores de RSU). 

A abertura da Armação de Adaptação altera o estado do 
sensor ilustrado na figura ao lado, o que impossibilita o 
uso de um sistema de compactação automático. 

Este sensor situa-se no canto superior esquerdo da 
Comporta de Descarga. 

 

 

2.2.6 Encoder para abertura da Comporta de Descarga 
Este encoder, situado junto à ligação da Comporta de 
Descarga/Caixa, tem como função saber a posição de 
abertura da Comporta de Descarga, de forma a garantir 
todas as funções de segurança impostas pela norma EN-
1501-1. 

Desta forma está garantida entre outras funções, a limpeza 
da Tremonha aquando de uma operação de descarga, com 
a total segurança dos operadores.  

  

 

2.2.7 Sensores dos Estribos 
Estes sensores destinam-se a detectar os operadores em 
cima dos estribos.  

Quando isso acontece, imediatamente o sistema 
restringe as seguintes funções: 

• A velocidade máxima da viatura passa a estar 
limitada para um máximo de 30km/h. 

• A marcha à retaguarda passará a ser restringida. 
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2.2.8 Comando de inibição da função de 
monitorização dos estribos 

No Comando Principal da viatura, existe um botão 
de inibição dos sensores dos estribos. 

Este comando visa salvaguardar uma eventual 
ocorrência de avaria num dos sensores do estribo. 

Quando accionado inibe a acção desses sensores e 
como tal recupera todas as funcionalidades que a 
viatura possui quando não tem operadores em cima 
dos estribos. Contudo a partir do momento em que 
esse comando é desactivado, o sistema só poderá 
ser rearmado ao fim de 5 minutos, de acordo com 
a Norma EN-1501-1:1998/A1:2004. 

 

 

2.2.9 Comunicação com o condutor. 
Para que possa haver comunicação entre os operadores 
e o condutor, existe em ambos os lados da Comporta de 
Descarga desta superestrutura, um botão para emissão 
de sinal acústico audível do interior da cabina.  

Desta forma os operadores podem informar o condutor, 
que estão em posição para a viatura poder arrancar. 

 

 

2.2.10   Alavanca de segurança 
Para que se possa trabalhar em segurança na 

zona entre a caixa e a Comporta de 
Descarga existe uma alavanca que impede a 
descida involuntária desta. 
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2.2.11  Circuito fechado de vídeo 
Este equipamento está dotado de um circuito de vídeo que possibilita ao condutor, visualizar a zona 
de trabalho sempre que a viatura se encontre em funcionamento.  
Essa imagem toma a dimensão máxima do ecrã, sempre que a marcha-atrás é engrenada ou 
quando um estribo é accionado. 
O monitor está montado de forma a que o condutor tenha, da sua posição de trabalho, uma visão 
directa do ecrã.  
Montagem no Tablier: 

  
Montagem no Tecto da Cabina: 
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2.3 Equipamento acessório 

2.3.1 Central de Lubrificação 
Neste Manual fazemos referência às duas centrais de lubrificação que disponibilizamos sob pedido. 
Qualquer uma delas é uma opção que não faz parte do equipamento standard. 

A montagem de um sistema de lubrificação automática, sem a autorização prévia da 
���������, invalida qualquer Garantia. 

2.3.1.1 Unidade para lubrificar automaticamente o 
chassis e o equipamento Haller. 

Com este equipamento basta manter o seu reservatório 
com o nível e tipo de lubrificante adequado e efectuar 
inspecções mensais aos pontos de distribuição de 
lubrificante, para garantir que não há entupimentos nesses 
pontos. Ver instruções de manutenção na pág. 54. 

NOTA IMPORTANTE: a temporização da central deverá 
ser ajustada para intervalos de lubrificação máximos de 4 
horas. 

 

 

2.3.1.2 Unidade para lubrificação automática apenas do 
equipamento Haller. 

Com este equipamento está garantida a lubrificação do 
equipamento Haller, bastando apenas manter o 
reservatório com o lubrificante adequado e verificar 
eventuais entupimentos das condutas. Ver instruções de 
manutenção na pág. 54. 
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2.3.2 Suportes para pá e vassoura 
Todos os equipamentos produzidos dispõem de série, 
dois suportes adequados para uma pá e uma vassoura, 
colocados no painel lateral direito da Comporta de 
Descarga. 

 

 

2.3.3 Dispositivo de desinfecção  
Opcionalmente este equipamento poderá ser equipado 
com um dispositivo para desinfecção dos contentores de 
lixo. Ver esquema na pág.192. 
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2.4 Placa de identificação da superestrutura 

Todas as superestruturas HALLER contêm uma placa de identificação. 
Essa placa identifica o detentor da patente ( ) e o seu representante e fabricante em 
Portugal (��������).  e ����� são ambas marcas registadas.  

 
Esta é colocada do lado direito da caixa, por baixo da Porta de visita. 
Para quaisquer pedidos ou encomendas de peças, por favor indique sempre os seguintes dados: 

• Modelo  

• N.º Série 

• Ano 

• Referência e designação da Peça 
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3 Segurança 

3.1 Aspectos gerais de Segurança 

 

É proibido utilizar este equipamento se não estiver qualificado e não possuir o necessário 
conhecimento de todos os comandos de emergência. A qualificação de um operador inclui 
um completo conhecimento das regras do empregador, da regulamentação em vigor e dos 
manuais de operação e de segurança relativas a este equipamento. 

Qualquer modificação não autorizada do equipamento é proibida. Não utilize o equipamento 
sem verificar se os controlos de emergência estão operacionais. 

Tenha sempre em atenção a segurança. Estes avisos são para a sua protecção e devem 
estar sempre presentes. 

O equipamento deve ser sempre acompanhado deste manual. 

Este manual apenas se refere ao equipamento de recolha de resíduos. É importante que leia 
o manual do chassis, pois encontrará informação adicional.  

Use somente componentes aprovados pela ����, ��. Consulte o Manual de 
Componentes 

A alteração da programação do equipamento e o uso de componentes não aprovados 
podem causar o incorrecto funcionamento e afectar a segurança deste. Sempre que uma 
destas situações se verificar a ����, ���tem o direito de anular a garantia. 
 

 

 

Ao longo deste manual encontram-se, em sítios oportunos, avisos como este. 
Por favor leia com atenção, para sua segurança e do equipamento, respeite sempre 
as indicações fornecidas. 
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3.2 Segurança na Operação 

 

Não utilize este equipamento sem o devido treino. 

ASSEGURE-SE QUE OS RESTANTES TRABALHADORES ESTÃO EM SEGURANÇA 
ANTES DE EFECTUAR QUALQUER OPERAÇÃO. 

Nunca utilize o equipamento sob a influência de drogas ou álcool. 

Os operadores não devem usar roupas largas nem adereços que sejam susceptíveis de ficar 
presos no equipamento. 

Os operadores com cabelo comprido devem-no usar preso. 

Usar sempre roupas adequadas à função. 

Para se fazerem transportar no exterior da viatura, OS OPERADORES SÓ PODERÃO 
USAR para o efeito, OS ESTRIBOS e nunca qualquer outra eventual saliência ou 
reentrância. É recomendável o USO DE CALÇADO ANTI-DERRAPANTE.  

Se a operação de recolha de lixo decorrer na via pública DURANTE A NOITE, É 
RECOMENDÁVEL QUE OS OPERADORES USEM VESTUÁRIO ADEQUADO, MUNIDO DE 
FAIXAS REFLECTORAS que os torne visíveis a qualquer ângulo em seu redor. 

Não exceder a capacidade da Tremonha. Os resíduos não devem ultrapassar o bordo 
superior da Tremonha. 

Durante o carregamento não ajudar a compressão com a Placa de Ejecção. Alterar-se-ia o 
ritmo de carregamento e o sistema ficaria sujeito a uma pressão demasiado elevada, o que 
poderia provocar uma deformação permanente da Caixa e desgastaria prematuramente o 
sistema. 

É aconselhável que os resíduos sejam descarregados da Caixa no mesmo dia da recolha. 
Os resíduos devido à sua decomposição geram calor e gases e quando deixados durante 
muito tempo dentro da Caixa podem-se auto inflamar. Se por motivos de força maior, não for 
possível fazer a descarga no próprio dia, recolha ligeiramente a Placa de Ejecção de forma a 
reduzir a compactação dos resíduos.  

Com a Comporta de Descarga em posição de descarga, isto é levantada, a viatura deverá 
ser manobrada devagar e cuidadosamente. 

Nunca conduzir com a Comporta de Descarga levantada. 

Quando se efectuarem viagens longas e o veículo se encontrar descarregado, a Placa de 
Ejecção deve estar recolhida (colocada junto à cabina), de modo a não deformar o cilindro 
telescópico. 

Não circular com a viatura caso exista qualquer fuga de óleo. O derrame de óleo na via 
pública pode provocar acidentes graves.  

Nunca usar esta viatura para rebocar outro veículo. 
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3.3 Segurança na Manutenção 

 

 
 
 
 

Cumpra com rigor o plano de manutenção contido neste Manual. Uma boa manutenção 
garante a melhor fiabilidade e longevidade do equipamento. 

NÃO MODIFIQUE/ANULE QUALQUER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. QUALQUER 
MODIFICAÇÃO OU ANULAÇÃO DE UM OU MAIS SISTEMAS DE SEGURANÇA SÃO DA 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. 

Verifique diariamente o nível do óleo no respectivo depósito. A falta de óleo pode motivar 
avarias graves no sistema hidráulico. 

PARA TER ACESSO AO INTERIOR DO EQUIPAMENTO verifique se a pressão contra a 
Placa de Ejecção foi aliviada, que o motor está parado, o interruptor geral está desligado e a 
CHAVE RETIRADA DA IGNIÇÃO. 

Se o trabalho de manutenção for efectuado ao nível da Tremonha, o Mecanismo de 
Compactação deve ser movido para a posição superior e deve ficar seguro através de uma 
alavanca à compressão ou por uma corrente à tracção, de forma a prevenir uma descida 
súbita do referido mecanismo.  

Para trabalhos de manutenção em que seja necessário levantar a Comporta de 
Descarga, USAR SEMPRE A ALAVANCA DE SEGURANÇA. 

Para aceder à zona inferior do chassis (bomba, tomada de força, transmissão, etc.), 
certifique-se que o motor está parado e a chave retirada da ignição. 

Caso o operador tenha a necessidade de não respeitar uma função de segurança, essa 
função terá que ser SEMPRE substituída pela presença de um segundo operador.  

Evite o contacto directo com a tubagem e cilindros hidráulicos pois o óleo trabalha a altas 
temperaturas o que pode provocar queimaduras graves. Não procure fugas de óleo com as 
mãos. Para reparações no sistema hidráulico, primeiro deve aliviar a pressão do sistema. 

Em caso de queimaduras procure tratamento médico imediatamente.  

Na necessidade de soldar algum componente do equipamento, desligue as baterias da 
viatura e consulte o manual do chassis para outras especificações. 

Ao limpar a viatura não faça incidir jactos de água muito fortes nos órgãos de comando. 
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4 Instruções de Operação 

4.1 Accionamento do sistema de carga 

Para accionamento do sistema de carga e após a activação do travão de parque, deve ser seguida a 
seguinte ordem de operações: 

4.1.1 Accionamento da tomada de força 
Ligue a tomada de força, carregando 
previamente no pedal da embraiagem e 
actuando em seguida o devido interruptor 
situado no painel de instrumentos da viatura. 

 

 

 

4.1.2 Activação da embraiagem electromagnética  
Com o motor ao ralenti, active a embraiagem 
electromagnética premindo o botão I. 

Com o funcionamento da embraiagem 
electromagnética, a bomba de óleo do sistema 
entrará em funcionamento. 

4.1.3 Selecção do sistema de compactação 
Com a bomba hidráulica a funcionar, deverá manter 
premido o botão “SELECT” durante cerca de 1 
segundo, e em seguida seleccionar o sistema de 
compactação desejado F1 a F4, de acordo com o 
sistema de compactação desejado e a seguir 
descrito. 
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4.1.3.1 Sistema automático - Ciclo contínuo 

Depois de premir o botão “SELECT” durante cerca de 1 segundo: 

- Seleccionar ; 

- Confirmar com .  

Se no ecrã principal aparecer o símbolo , (o sistema assume o último modo usado) o sistema está 
pronto a trabalhar em Sistema automático com Ciclo contínuo. Caso contrário, será necessário: 
- Premir novamente o botão “SELECT” durante cerca de 1 segundo; 

- Seleccionar ; 

- Confirmar com . 
Após a activação do comando “START” (capítulo 2.1.2 – pág. 22), o veículo entra automaticamente 
no regime de rotações de trabalho programado e o Mecanismo de Compactação inicia o seu 
movimento, desenvolvendo ciclo após ciclo, até que um comando independente seja accionado para 
o parar (no Comando Principal ou através dos interruptores de paragem de emergência). 

4.1.3.2 Sistema automático – Ciclos programáveis 

Depois de premir o botão “SELECT” durante cerca de 1 segundo: 

- Seleccionar ; 

- Confirmar com .  

Se no ecrã principal aparecer o símbolo , o sistema está pronto a trabalhar em sistema automático 
com ciclos programáveis, caso contrário, será necessário: 
- Premir novamente o botão “SELECT” durante cerca de 1 segundo; 

- Seleccionar ;  

- Escolher o número de ciclos pretendido (1 a 99) com as teclas  e ; 

- Confirmar com . 
O mecanismo é actuado através do comando “START” (ver capítulo 2.1.2 –  pág. 22) ou através do 
comando eléctrico do elevador (quando exista), eleva a rotação do motor para os valores pré-
programados, desenvolve o número de ciclos programado e pára. A viatura desacelera, mas o 
sistema mantém-se preparado para realizar outros tantos ciclos, carregando no “START”. 
 
 
 
 
 

 

 

Não usar qualquer Sistema Automático caso a altura mínima de carregamento seja 
inferior a 1400mm. 
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4.1.3.3 Sistema automático – Ciclo a ciclo 

Depois de premir o botão “SELECT” durante cerca de 1 segundo: 

- Seleccionar ; 

- Confirmar com .  

No ecrã principal deve aparecer o símbolo  e o sistema está pronto a trabalhar em sistema 
automático ciclo a ciclo, caso contrário será necessário: 
- Premir novamente o botão “SELECT” durante cerca de 1 segundo; 

- Seleccionar a função que já esteja seleccionada,  ou ;  

- Confirmar com . 

4.1.3.4 Sistema manual – Controlo independente das placas 

Sempre que o portal esteja aberto, ou sem elevador de contentores, no ecrã principal deve aparecer 

o símbolo , e o sistema não poderá trabalhar em automático, só trabalhará em sistema manual 
com controlo independente das placas. A Pá de Compactação e a Placa de Transporte podem assim 
ser movidas individualmente por meio de 4 botões independentes (ver capitulo 2.1.2 – pág. 22).  
Esta operação é aconselhada para operações de desencravamento ou manutenção, uma vez que 
está também disponível em quaisquer dos modos de compactação automáticos. 
 

 

 

NUNCA OPERE ESTES COMANDOS COM O SENTIDO DE INTRODUZIR DETRITOS 
PARA O INTERIOR DA CAIXA, QUANDO ESTA ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA. 
Este incorrecto procedimento originaria pressões exageradas dentro da Caixa o que 
poderia levar à sua deformação permanente. 

 

4.1.4 Desactivação da Placa de Ejecção 
A Placa de Ejecção quando chega ao fim do seu curso, isto é, 
junto à cabina, actua um limitador de fim de curso que 
desactiva todo o sistema. A Placa de Transporte ficará parada 
na sua posição superior. 

 
 

 

 

Nunca manobre o Mecanismo de Compactação sem o Fim-de-curso da Placa de 
Ejecção operacional. Originaria pressões exageradas dentro da Caixa o que poderia 
levar à sua deformação permanente. 
Pela mesma razão NUNCA tente comprimir os detritos através do movimento da 
Placa de Ejecção. 

Quando é atingido este ponto, há que conduzir a viatura ao local de descarga. 

 

 

Os operadores deverão fazer este trajecto dentro da cabina e não em cima dos 
estribos. 
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4.2 Accionamento do sistema de descarga  

O accionamento de descarga, pode ser efectuado no exterior de viatura ou no interior da cabina, 
conforme os seguintes procedimentos: 

4.2.1 No exterior 

 

 

Certifique-se que não existem pessoas junto da Comporta de Descarga. ESTEJA 
SEMPRE ATENTO E PREPARADO PARA PARAR OU REVERTER O MOVIMENTO 
QUE ESTÁ A OPERAR, CASO SEJA NECESSÁRIO. 

Para realizar a descarga devem ser efectuados os seguintes passos, pela ordem com que se 
apresentam: 

 1 - Abrir a Comporta de Descarga premindo o primeiro 
botão. 

 

 2 - Actuar a Placa de Ejecção premindo o segundo botão. 

 

 

 

Para evitar eventuais acidentes com a operação de levantamento da Comporta de 
Descarga, CERTIFIQUE-SE QUE O VEÍCULO ESTÁ SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA 
E ESTÁVEL E NÃO EXISTEM OBSTÁCULOS AO NÍVEL SUPERIOR. 

 

 

Depois de ter sido feita a descarga, a Placa de Ejecção 
permanecerá na posição traseira.  

NOTA! A Placa de Ejecção deve estar nesta posição 
quando for iniciada a carga. 

EM CASO DE PERCURSOS LONGOS, A PLACA DE 
EJECÇÃO DEVE SER COLOCADA NA POSIÇÃO 
FRONTAL junto à cabina, o que se consegue premindo o 
terceiro botão da botoneira. Este procedimento visa evitar 
a deformação do cilindro telescópico. 
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NUNCA MOVIMENTE A VIATURA MAIS DE 3 METROS COM A COMPORTA DE 
DESCARGA LEVANTADA. 

 

 

Enquanto a Comporta de Descarga estiver levantada, 
movimente o veículo vagarosa e cuidadosamente. 

 

 

CERTIFIQUE-SE QUE NÃO EXISTE NINGUÉM NAS PROXIMIDADES DA COMPORTA 
DE DESCARGA, ANTES DE PROCEDER AO FECHO DA MESMA. 

 

 3 - A Comporta de Descarga desce pressionando-se 
em simultâneo o comando bi-manual situado da 
zona lateral esquerda da caixa, junto à Comporta de 
Descarga. 

O posicionamento destes comandos favorece a visão 
completa da zona de fecho da Comporta de Descarga, 
de forma a que operador se possa certificar de que 
esta zona está livre e que pode então fechar a 
Comporta de Descarga com segurança. 

No final do movimento de descida da Comporta de 
Descarga, os fechos da mesma actuam 
automaticamente. 

 

 

VERIFIQUE SE OS FECHOS DA COMPORTA DE DESCARGA FICAM DEVIDAMENTE 
ENCAIXADOS. 

A interrupção prematura do accionamento do comando bi-manual, poderá conduzir 
a um incorrecto fecho da mesma. 
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4.2.2 No interior da Cabina 

 

 

Quando efectuar esta operação a partir do Comando Principal, verifique sempre 
através do monitor, se o espaço por detrás do veículo se encontra livre de 
obstáculos. SÓ DEVERÁ EFECTUAR ESTA OPERAÇÃO DO INTERIOR DA CABINA 
SE NÃO TIVER LIMITAÇÕES DE ALTURA, isto é, em aterros (ao ar livre) ou em 
edificios com pé direito que permita a abertura total da Comporta de Descarga em 
qualquer circunstância. 

As operações descritas no capítulo 4.2.1 também podem 
ser efectuadas através dos botões F1-F4 do Comando 
Principal, para tal é necessário carregar no botão 
“MENÜ” durante cerca de 1 segundo, e de seguida 
activar os botões do Comando Principal através do 
interruptor de chave, rodando-a para a esquerda.  
A descida da Comporta de Descarga é efectuada em 2 
etapas. Por motivos de segurança esta ficará a 1 m da 
zona de fecho. Para completar a descida pressione em 
simultâneo o comando bi-manual situado da zona lateral 
esquerda da caixa.  

 

 

 

4.3 Funcionamento do circuito fechado de vídeo 

 
O monitor está incorporado no Comando 
Principal. 
Este monitor está preparado para visualizar 2 
zonas distintas. Para que isso seja possível, é 
necessário ligar as câmaras às 2 entradas 
existentes por detrás do monitor (a). 
 Ao engrenar a marcha-atrás, o monitor 
mostrará unicamente a câmara traseira, em 
modo ampliado. O mesmo acontecerá, caso 
esteja activo algum dos sensores dos estribos. 
(a) Por norma, é instalada uma só câmara de 
vídeo, de forma a possibilitar ao condutor 
visualizar toda a zona de trabalho à 
retaguarda. 

 

 

 

VERIFIQUE SE OS FECHOS DA COMPORTA DE DESCARGA FICAM DEVIDAMENTE 
ENCAIXADOS. 

A interrupção prematura do accionamento do comando bi-manual, poderá conduzir 
a um incorrecto fecho da mesma. 
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Na Ficha V1 deverá ser ligada a câmara 
traseira, obrigatória.  
Na Ficha V2, poderá ser ligada uma câmara 
opcional, para visualizar por exemplo a parte 
lateral direita do veículo, ou outro local que o 
cliente ache conveniente. 

 
 

 

 

Este equipamento é um meio auxiliar para o condutor visualizar a traseira do 
veículo. SE PRETENDER EFECTUAR MARCHA-ATRÁS USE TAMBÉM OS ESPELHOS 
RETROVISORES. 

 

 

 

Para evitar o risco de CHOQUES eléctricos, nunca retire a cobertura do monitor. 
Deixe as reparações para pessoal especializado. 
Não derramar líquidos para dentro do monitor. 
Não obstruir a ventilação do monitor com roupas ou toalhas. Fazendo-o, pode 
provocar um incêndio. 
Para limpar o monitor use um pano macio humedecido com água. Nunca usar 
diluente ou álcool. 
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5 Instruções de Manutenção 

5.1 Generalidades 

Dependendo da frequência do uso do equipamento, este deve ser lavado periodicamente com água 
e um desinfectante (pelo menos uma vez por dia). 
Em seguida, a superestrutura deve ser verificada de acordo com o plano de manutenção e 
cuidadosamente lubrificada. 

5.2 Limpeza do Equipamento 

Uma limpeza adequada dos equipamentos de limpeza urbana é uma operação fundamental não só 
por uma questão de imagem, mas também de saúde pública e de incremento do estado de 
conservação do equipamento. 

Contudo há que ter alguns cuidados com a forma como esta limpeza é efectuada. 

Apesar de muitas vezes instalados sobre veículos, os equipamentos de limpeza urbana são 
máquinas, por vezes muito específicas e como tal requerem um tratamento adequado.  

A seguir damos a conhecer alguns conselhos e exemplos de problemas provenientes de uma 
limpeza inadequada. 

5.2.1 Lavagem – considerações gerais 

 

 

Nunca usar água a uma temperatura superior a 70ºC. 
Evitar lavar as viaturas com os faróis e farolins ligados ou ainda muito quentes. 

Se esta prevenção não for seguida, ao ser projectada água fria em grande quantidade para os 
faróis/farolins, provoca-se um choque térmico, originando lâmpadas fundidas e farolins 
estalados.  

5.2.2 Lavagem a alta pressão 

 

 
Nunca exceder 70 bar de pressão. 

70 bar é uma pressão mais do que suficiente para remover todas as incrustações, mesmo as mais 
renitentes, que podem ser acumuladas num equipamento de limpeza urbana. 

Acima deste valor, além de removermos a sujidade arriscamo-nos a remover também, a sinalética 
autocolante, acessórios de borracha, juntas de silicone, etc., sem qualquer benefício adicional. 

 

 

Manter uma distância mínima de 50cm desde o bico da agulheta até à superfície a 
lavar. 

Quanto mais próximo estiver o bico, da superfície a lavar, maior é o impacto da água projectada e 
consequentemente maiores poderão ser os danos em superfícies mais sensíveis. 
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Utilizar bico com jacto em leque com uma abertura igual ou superior a 25º. NUNCA 
UTILIZAR JACTO CONCENTRADO. 

O jacto concentrado provoca a erosão da tinta, essencialmente nos cantos e zonas de intercepção 
de diferentes perfis, onde por baixo da tinta existe um selante (mástique) que tem por função impedir 
infiltrações de água. Como o selante é mais elástico do que a tinta, na presença de um jacto de água 
concentrado, o selante cede mais do que a tinta e esta estala. A partir daí teremos a formação de 
corrosão. 

 

�Jacto em Leque 

 

�Jacto concentrado 

Reunindo as características aqui enunciadas, obtém-se um excelente resultado de limpeza e sem 
danificar as superfícies do equipamento. 

De seguida ilustram-se exemplos de consequências originadas pela lavagem com excesso de 
pressão ou jacto concentrado. 

  

  

Tinta 
arrancada ou 
estalada 
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Um sinal que nos pode servir como alerta, é o estado de tudo quanto são etiquetas autocolantes. No 
caso dos equipamentos SOMA, todas as etiquetas utilizadas são providas de um adesivo de elevada 
resistência e durabilidade. Se começarem a descolar, poderá indiciar uma lavagem inadequada. Ex: 

                     
 

 

 
Não direccionar o jacto de água a alta-pressão para os componentes eléctricos. 

 
Os materiais eléctricos montados nos equipamentos SOMA (solenoides, pressostatos, sensores, 
etc.), instalados em zonas expostas à água, têm um Índice de Protecção Eléctrico IP67, segundo a 
Norma EN-60529.  
Este IP é um dos valores mais elevados que se pode encontrar para componentes eléctricos. 
Contudo este IP garante que o componente eléctrico está protegido contra o pó e resiste à imersão 
na água até 1m de profundidade, mas não resiste à lavagem com água a alta-pressão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Película 
arrancada (não 
descolada) 

Autocolante 
arrancado  
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5.2.3 Lavagem com detergentes e outros 
produtos químicos 

A escolha de produtos químicos para a lavagem 
dos equipamentos deve ser muito bem ponderada. 
Recorra sempre à ajuda dos técnicos da empresa 
fornecedora. Devem ter atenção à presença de 
elementos de borracha, diversos tipos de plástico, 
cabos eléctricos e em certos casos a chapa de 
aço sem qualquer protecção anti-corrosiva. 

Por exemplo numa viatura de recolha de RSU’s, o 
fundo da caixa de recolha bem como as Placas do 
mecanismo de compactação, estão 
permanentemente polidas por abrasão do lixo 
contra estes elementos. Esta abrasão por um lado 
impede o uso de qualquer tratamento de 
superfície, mas por outro mantém a superfície 
isenta de corrosão.  

A figura aqui apresentada ilustra o estado em que 
ficou o fundo de uma caixa, quando lavada com 
um desincrustante químico. 

 

5.2.4 Vedação da Placa de Ejecção 
Sempre que efectuar a lavagem da caixa verifique 
se por detrás da Placa de Ejecção existe lixo. 
Caso exista, ajuste as borrachas por forma a que 
estas batam nas paredes laterais. 

 

5.3 Plano de Manutenção 

A página seguinte ilustra de uma forma resumida, os pontos do equipamento que requerem 
intervenção preventiva. 
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1 

 Óleo hidráulico ISO VG32 de acordo com a norma DIN 51 519 
 Massa lubrificante – NLGI classe 000.00 de acordo com a norma DIN 51 818 
 Massa lubrificante de uso geral 
 Substituição 
 Verificação visual 
 Óleo de lubrificação 
 

1 2 3 

4 5 6 8 

7 

9 10 D F F,S 

 

 

Lubrificador para: 

• Veios D 
• Roletos F 
• Caquilhos S 
Lubrificação diária. 

ATENÇÃO: se a caixa estiver 
ligada à central de lubrificação 
do chassis, o intervalo de 
lubrificação será no mínimo de 
4h. 

Fechos da Comporta de 
Descarga. 
Lubrificação semanal. 

Transmissão. 
Verificação semanal. 

Reservatório de óleo. 
Primeira mudança após 
500h de trabalho, depois 
cada 2000h ou 1 ano. 
Quantidade de óleo: 
aproximadamente 180 l. 

 Nível de óleo. 

O óleo não pode estar 
abaixo do nível máximo 
quando os cilindros estão 
recolhidos. 
Verificação diária.  

Filtro de óleo / Filtro de ar. 
Após cada mudança de 
óleo, substituir o cartucho 
do filtro de óleo e o filtro 
de ar. 

Blocos de deslizamento. 
Limpeza e lubrificação 
semanal. 

Porta de Acesso. 
Olear dobradiças e fecho. 

Lubrificação mensal. 

 Levantar a Comporta de 
Descarga e retirar os 
detritos acumulados no 
raspador da Placa de 
Transporte.  
Verificação semanal. 

Retirar a tampa e verificar 
se o distribuidor de massa 
não está entupido. 
Verificação semanal. 

Verificação do bom 
funcionamento das 8 
chumaceiras dos cilindros 
hidráulicos, bem como as 2 
chumaceiras do cilindro 
telescópico. 
Verificação semanal. 

Mecanismo de abertura da 
Armação de Adaptação. 
Verificação mensal. 

4 

2 

3 

5 

6 

7 

10 

11 

9 

12 

 

 

8 

1 
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5.4 Lubrificação centralizada 

Este equipamento é equipado com um sistema de lubrificação centralizado que permite conduzir de 
uma forma simples a massa lubrificante aos veios de fixação da Comporta de Descarga, aos roletos 
da Placa de Transporte e às chumaceiras da Pá de Compactação. 
O lubrificador destinado à introdução da respectiva massa lubrificante, está situado na traseira da 
Superestrutura, do lado esquerdo.  

É recomendável que periodicamente abra a tampa de 
acesso ao distribuidor de lubrificante, para verificar 
se não há qualquer entupimento. 
No caso de rebentamento de um tubo do circuito de 
lubrificação, ver-se-á um acumulado de massa junto 
ao distribuidor. 
Isto poderá acontecer, se a lubrificação não for 
efectuada com a regularidade que se recomenda, ou 
se foi utilizado um lubrificante inapropriado, pois o 
lubrificante tende a enrijecer com o tempo e terá 
dificuldades em circular quer pelos tubos quer pelo 
distribuidor.  

 

 

 

UTILIZE SEMPRE E APENAS O TIPO DE LUBRIFICANTE RECOMENDADO. O uso de 
um lubrificante inapropriado poderia danificar o sistema de Lubrificação 
centralizada. 

ESPECIFICAÇÕES DA MASSA DE LUBRIFICAÇÃO (SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO MANUAL): 
NLGI CLASSE 000,00 segundo norma DIN 51818. 

ESPECIFICAÇÕES DA MASSA DE LUBRIFICAÇÃO (SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO 
AUTOMÁTICO): NLGI CLASSE 0 ou 1 segundo norma DIN 51818. 

5.5 Lubrificação manual 

5.5.1 Fechos da Comporta de Descarga 
Aplicar semanalmente massa lubrificante nas 
zonas de deslizamento, como mostra a figura. 

 

 

 

 

Quando trabalhar com a Comporta de Descarga levantada USE SEMPRE A 
ALAVANCA DE SEGURANÇA. 
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5.5.2 Placa de Ejecção 
Limpar e aplicar semanalmente massa lubrificante 
na guia e respectivos blocos de deslizamento, 
como ilustra a figura. 

 

5.5.3 Porta de Acesso 
Olear mensalmente as dobradiças e fecho 

 

5.5.4 Mecanismo de abertura da Armação de 
Adaptação 

Aplicar mensalmente massa lubrificante na zona 
ilustrada.  
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5.6 Sistema hidráulico

5.6.1 Reservatório de óleo 
O nível de óleo deve ser controlado com todos os 
cilindros recolhidos (Placa de Ejecção junto à cabina, 
Pá Compactadora aberta e Placa de Transporte em 
cima). Nesta condição o óleo deve encontrar-se ao 
nível máximo do visor. 

 

5.6.2 Mudança de óleo 

5.6.2.1 Mudanças programadas 

A primeira mudança de óleo deve ser feita às primeiras 500 horas de trabalho, depois após cada 
2000 horas ou 1 ano. 

Antes de uma mudança de óleo, primeiro de tudo, a 
torneira instalada à saída do depósito deve ser 
fechada. 

 
 

O óleo existente entre esta torneira e a bomba é 
drenado através de um pequeno taco situado na 
falange da aspiração da bomba. Após a remoção do 
tubo de aspiração da bomba, o óleo é escoado 
abrindo-se a torneira de passagem. 

 
Especificações do óleo a utilizar: 

Quantidade: aprox. 180 litros (instalação completa);  
Tipo: Óleo hidráulico ISO VG 32 de acordo com a norma DIN 51519. 

 

 

Em cada mudança de óleo, há que mudar 2 filtros: o de óleo e o de Ar (do 
reservatório). 
O INCUMPRIMENTO DESTA RECOMENDAÇÃO PODE CONDUZIR AO 
REBENTAMENTO DO DEPÓSITO DE ÓLEO. 

 

 

 

A BOMBA DE ÓLEO JAMAIS PODERÁ TRABALHAR EM VAZIO. Após uma 
intervenção onde tenha havido a necessidade de cortar a alimentação da bomba, 
verificar se a torneira à saída do depósito está aberta e se o depósito tem óleo. 
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5.6.2.2 Grandes reparações 

No caso de ocorrer uma avaria que obrigue à substituição de componentes como a bomba ou 
cilindros hidráulicos, é de prever que haja limalhas espalhadas pela instalação hidráulica. Nesta 
altura é recomendável efectuar uma “lavagem” ao circuito para eliminar essas partículas estranhas. 
Para o efeito após a reparação deve ser feito o seguinte: 

• Colocar o sistema a funcionar em vazio com a viatura à mais baixa rotação possível (as 
oficinas autorizadas pela SOMA, S.A. estão em condições de o efectuar) durante algum tempo 
(pelo menos cerca de 30 min.). As partículas de sujidade a baixa velocidade não têm as 
condições nefastas que podem ter a velocidades elevadas e a altas pressões. 

• No final desta lavagem drenar toda a instalação, lavar o depósito e substituir o filtro da linha de 
retorno. 

• Reactivar o sistema de controlo de rotações do motor da viatura. 

5.6.3 Filtro do óleo 
O bom funcionamento e o tempo de vida útil de uma instalação hidráulica dependem muito da pureza 
do fluído. 
Dê sempre grande destaque ao cumprimento dos prazos referidos neste Manual. A redução dos 
custos de Manutenção recompensá-lo-ão largamente do custo destes filtros. 

5.6.4 Depósito de óleo 
Numa primeira análise poder-se-ia pensar que todo o óleo do depósito estaria sempre limpo visto ser 
filtrado antes da sua entrada no depósito, mas tal pode não ser verdade, pois pode haver formação 
de “lamas” devido a uma eventual degradação do óleo ou depósito de sujidades que poderão passar 
através da válvula de by-pass do filtro. 
Deste modo é recomendável lavar o depósito aproximadamente uma vez por ano ou na altura de 
uma grande reparação. 

5.6.5 Bomba hidráulica 

5.6.5.1 Características técnicas 

 Tipo de Bomba Bomba de palhetas de corpo duplo  
 Pressões 180 Bar 200 Bar 
 Capacidade 70.3 ml/rev 37.1 ml/rev 
 Rendimento global                              0.94 

Caudal 69 L/min 36 L/min 
Potência absorvida 35kw Veloc. mín. 1040 rot/min 

Tempo de ciclo (aprox.) 21s 
Caudal 76 L/min 40 L/min 
Potência absorvida 38kw Veloc. máx. 1150 rot/min 

Tempo de ciclo (aprox.) 19s 

Nesta tabela indica-se o “tempo de ciclo” medido no Mecanismo de Compactação, pois a velocidade 
de rotação da bomba e consequentemente o caudal debitado, são directamente proporcionais à 
velocidade do Mecanismo de Compactação. A medição deve ser efectuada em CICLO CONTÍNUO, 
de forma a que os resultados da medição não sejam afectados pela aceleração/desaceleração da 
viatura. 
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5.6.5.2 Generalidades 

Se o óleo estiver limpo, de acordo com as nossas especificações e sobretudo, se a rotação máxima 
não for excedida, será conseguido um elevado tempo de vida útil para o equipamento.  
Quando em presença de temperaturas negativas, será vantajoso aquecer o circuito sem carga, isto 
é, manter o sistema hidráulico ligado por algum tempo, activando o Mecanismo de compactação com 
a Tremonha vazia. 

Se necessitar de retirar a embraiagem 
electromagnética do veio da bomba, deve ter 
presente as seguintes precauções: 

• Não sujeitar o veio a pancadas; 

• Usar ferramentas e dispositivos adequados 
para desmontagem e montagem; 

• Proteger os “cardans” de poeiras ou outras 
impurezas. 

 

5.6.5.3 Teste de pressão à Bomba Hidráulica  

Os testes devem ser efectuados após um período mínimo de trabalho, que permita elevar a 
temperatura do óleo pelo menos até aos 20ºc. 

Há duas tomadas rápidas com retenção, 
disponíveis para medição de pressões, na linha 
de pressão de cada bomba. 

 

Para efectuar as leituras é necessário um 
dispositivo de leitura de pressões, constituído por 
um manómetro até 250 bar e um tubo de alta 
pressão flexível com ponteira para a tomada 
rápida. 

 
A bomba de pequeno caudal é testada mantendo premido por breves instantes o comando bi-manual 
de descida da Comporta de Descarga, com esta totalmente fechada. A leitura deverá indicar 
aproximadamente 200 bar.  
A bomba de grande caudal é testada com o movimento de subida da Placa de Transporte até ao 
ponto mais elevado, quando accionada pelo Comando de Socorro (capítulo 2.2.2, pág. 24). A 
pressão indicada deverá rondar os 180 bar. 

NOTA: Os valores acima indicados são os valores limite, pelo que o tempo de actuação dentro 
destes valores deve ser o mais curto possível. 
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5.6.6 Bloco hidráulico do Mecanismo de compactação 
O principal Bloco hidráulico mod. 340409 mencionado no esquema hidráulico, está montado na 
Comporta de Descarga do equipamento. 
Para melhor entendimento segue-se a sua ilustração e legenda dos principais componentes. 

  

I – Válvula de sequência (8bar) 
J – Válvula anti-retorno – ref. 50340521-0 
P – Linha de pressão 
T – Linha de Tanque (retorno) 

 
A1 – Porta A1    A2 – Porta A2 
B1 – Porta B1    B2 – Porta B2 
C – Pressostato (160 bar) – ref. 50340519-5 
D – Solenoides S1, S2, S3 e S4 – ref. 50340477-5 
E – Limitadora de pressão unidireccional, 

calibrada para 180 bar (pressão de serviço) – 
ref. 50340516-1 

F – Limitadora de pressão unidireccional, 
calibrada para 200 bar (limite de segurança) – 
ref. 50340515-3 

G – Acesso às “gavetas” dos 2 
distribuidores de pilotagem hidráulica. 

H – Válvula anti-retorno – ref. 50340522-8 
 

 

 

NÃO ALTERAR NUNCA AS PRESSÕES PREDEFINIDAS. Poderia comprometer não 
só o desempenho do equipamento mas também a sua segurança. 

 

Descida 
da  Placa de 
transporte Subida da 
Placa de 
transporte 

Fecho da 
Pá Compactadora 
Abertura da 
Pá Compactadora 

69 a 76l/min

Válvula de segurança 
da Pá Compactadora 

Válvula de segurança 
do  Mecanismo de Compactação 

A2 

A1 

B1 

B2 

C D D 
T P 

E 

F 

G 

J 

H 

I 
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5.6.7 Bloco Hidráulico do Sistema de Descarga 

 

A1 

B2 

B1 

W 

28 

22 

 

 

A2 

212 
26 

C 
C 

 

 

P 

R 

21 

 

 

213 

M 

MB 

DS 

 

 Pressão p/ recuo da Placa 
Estende o cil. telescópico 
(recuo da Placa por compactação) 

Válvula de manípulo 
Limita a compactação 
M11 e M16  -> 0-70 bar 
M20  -> 0-50 bar 

Pressão máx. com que se  
estende o cil. telescópico 
M11 e M16  -> 200 bar 
M20  -> 165 bar 

Desce a Comporta de Descarga 
Sobe a Comporta de Descarga 

Válvula de segurança 
             200 bar 

Válvula de corte - Elevador 
36 a 40l/min 

             210 bar              xx bar 

Válvula de segurança 

Para fazer descer a  
Comporta de Descarga 

 manualmente, em caso  
de avaria 

Elevador 
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5.7 Reparações 

5.7.1 Comporta de Descarga

5.7.1.1 Sistema de raspagem da Placa de Transporte 

A Comporta de Descarga possui um pormenor estrutural que permite raspar a Placa de Transporte, 
evitando assim a penetração de detritos entre a Placa de Transporte e a estrutura da Comporta de 
Descarga. 
Esta componente estrutural deve ser inspeccionada semanalmente, no sentido de precaver a 
eventual acumulação de detritos nesta área, bem como controlar o seu desgaste. Para substituir a 
lâmina de raspagem ver cap. 6.5.6, pág. 163. 

5.7.1.2 Barras anti-desgaste do sistema de roletos da Placa 

As calhas da Comporta de Descarga que servem de guia aos roletos da Placa de Transporte, 
possuem 4 lâminas (2 de cada lado) em aço de grande resistência à abrasão. O estado de desgaste 
destas lâminas deve ser controlado e substituído assim que necessário (ver cap. 6.5.6, pág. 163). 
 

5.7.2 Sensores dos estribos 
Caso tenha sucedido alguma avaria no sistema de 
detecção dos operadores nos estribos e por 
consequência o seu sistema de inibição tenha sido 
accionado, dever-se-á primeiro resolver a avaria (afinar 
ou substituir os sensores se necessário), porque sempre 
que é accionado, o sistema só é rearmado ao fim de 5 
minutos.  

5.8 Diagnóstico de avarias 

5.8.1 Esquema hidráulico 
Na página seguinte ilustra-se o circuito hidráulico. 
Para obtenção de peças, por favor consulte a pág.105 e seguintes. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema hidráulico HM2ST-001  

Versão Manutenção. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema hidráulico HM2EX-016  

Versão Manutenção. 
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5.8.2 Esquemas eléctricos 
Nas páginas seguintes ilustram-se os circuitos eléctricos do equipamento. 
Para obtenção de peças, por favor consulte as páginas 114, 147, 149 e 185 a 187. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-001 

Versão Manutenção Folha 1/3. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-001 

Versão Manutenção Folha 2/3. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-001 

Versão Manutenção Folha 3/3. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-002 

Versão Manutenção Folha 1/1. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-003 

Versão Manutenção Folha 1/1. 



 

 - Modelo  

Manual de Manutenção 
 

 

MHX2c Pág.78/203 
 

 



 

 - Modelo  

Manual de Manutenção 
 

 

MHX2c Pág.79/203 
 

 

Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-005 

Versão Manutenção Folha 1/1. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-010 

Versão Manutenção Folha 1/1. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-011 

Versão Manutenção Folha 1/1. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-012 

Versão Manutenção Folha 1/1. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-014 

Versão Manutenção Folha 1/1. 



 

 - Modelo  

Manual de Manutenção 
 

 

MHX2c Pág.88/203 
 

 



 

 - Modelo  

Manual de Manutenção 
 

 

MHX2c Pág.89/203 
 

 

Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-015 

Versão Manutenção Folha 1/1. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-013 

Versão Manutenção Folha 1/1. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema eléctrico HSCST-016 

Versão Manutenção Folha 1/1. 
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5.8.3 Circuito de iluminação 
Na página seguinte ilustra-se o circuito de iluminação do equipamento. 
Para obtenção de peças, por favor consulte as páginas 114, 147 e 186. 
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Substituir esta página pelo: 
Circuito de iluminação do equipamento 

Versão Manutenção HSCST-004. 
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5.8.4 Avaria na bomba de grande caudal 
A bomba grande pode ter sofrido avaria, se a mudança de pressão ocorre mais vagarosamente e a 
compactação se der a velocidade mais baixa. A quantidade de carga torna-se então menor do que 
habitualmente. 
Ver o procedimento para teste desta Bomba no capítulo 5.6.5.3 – pág.58. 

5.8.5 Avaria na bomba pequena 
A bomba pequena poderá ter uma avaria se a descarga dos resíduos não puderem ser efectuados 
normalmente, i.e. se a Comporta de Descarga não puder ser aberta ou os resíduos não puderem ser 
descarregados.  
Para efectuar a medição, ver instruções no capítulo 5.6.5.3 – pág.58. 

5.8.6 Códigos de Erro da Placa electrónica 
O sistema de segurança da Placa electrónica, realiza um extenso número de auto-testes quando 
esta é alimentada. Para além disto, efectua uma monitorização constante, sempre que esteja sob 
tensão. 
Se um erro é detectado, o Relé de segurança desliga-se se e todas as saídas são, por consequência 
também desligadas. Um código de erro é então gerado e mostrado, junto com o texto descritivo do 
erro e que as tabelas seguintes ajudam na resolução. 

5.8.6.1 Lista dos Códigos de Erro eléctrico 

 

Código de 
erro Origem do erro Solução 

U21 - U36 Erro no teste da saída digital 1 - 16 
B (Erro nas saídas digitais, 

verificar curto-circuito na saída) 

U106 Tensão de alimentação muito alta U>33V 
C (Sobretensão, verificar tensão 

da bateria) 

U107 Tensão de alimentação muito alta U<15V 
C (Tensão baixa, verificar 

tensão da bateria) 

U108 Sobreaquecimento na placa electrónica >85ºC 
D (Temperatura alta, desligar o 

sistema temporariamente) 

U121 – U136 Erro no teste das saídas digitais 1 - 16 
B (Erro na saída digital, verificar 

curto circuitos) 

U161 – U192 Erro no teste das entradas digitais 1 – 32 
B (Erro na entrada digital, 
tensão entrada incorrecta) 

5.8.6.2 Soluções e acções a tomar 

Este procedimento só deverá ser realizado por serviços técnicos capacitados para o efeito. 
 
Solução Acções requeridas 

B 

Erro no diagnóstico e monitorização electrónica 

Causas possíveis: 
• Curto-circuito na saída digital; 
• Tensão de retorno na saída digital; 
• Tensão excessiva na entrada digital. 

Solução: 
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Solução Acções requeridas 
• Desligue a alimentação da placa; 
• Desligue a respectiva entrada ou saída digital em função do erro mostrado; 
• Volte a alimentar a placa; 
• Se o mesmo erro se mantiver, a placa electrónica terá de ser substituída. 

C 
Erro na tensão de alimentação 

• Verifique a tensão da bateria da viatura; 
• Apague o erro desligando e voltando a ligar a placa.  

D 

Sobreaquecimento 

• Desligue a alimentação eléctrica da placa de maneira a que esta arrefeça; 
• Verifique a razão deste sobreaquecimento de forma a evitar que o problema volte 

a ocorrer. 

Há Códigos de Erro, muito pouco prováveis de aparecer e que devido à sua complexidade não estão 
descritos neste Manual. Se porventura lhe aparecer algum código de erro não descrito neste Manual, 
por favor procure ajuda junto dos serviços técnicos SOMA,S.A.. 

5.8.7 Outras avarias 
Sempre que ocorra uma avaria no equipamento este aparece descrito no Comando Principal sob a 
forma de uma mensagem. 
No entanto compilamos no quadro seguinte, as causas mais previsíveis do que pode ocasionar uma 
avaria.  
 

Avaria Possível Causa Intervenção 

A Tomada de força está 
desligada ou o seu interruptor 

está avariado. 
Verificar. 

Algum dos relés está avariado Verificar o funcionamento do relé. 
Substituir se necessário. 

O sistema de compactação 
não funciona 

Algum dos fusíveis de F1 a F9 
queimado. 

Verificar o estado dos fusíveis 
através dos LED’s dentro da caixa 

electrónica, e se necessário 
substituir. 

O pistão da válvula do Bloco 
hidráulico está preso e não se 

move completamente. 

Eliminar a prisão do pistão 
(contactar os serviços de 

assistência ����). 

A pressão piloto do Bloco 
hidráulico está baixa. 

Verificar o estado da válvula I do 
Bloco Hidráulico. Limpar se 

necessário.  
Esta válvula não é regulável. 

Apesar da velocidade da 
bomba ser o correcto o 

Mecanismo de Compactação 
funciona devagar. 

Falta de óleo no circuito Verificar o nível de óleo. 



 

 - Modelo  

Manual de Manutenção 
 

 

MHX2c Pág.101/203 
 

 

Avaria Possível Causa Intervenção 

A válvula limitadora de 
pressão (200 bar) do Bloco 

hidráulico está desafinada ou 
avariada. 

Ajustar a pressão da válvula ou 
substitui-la. 

(contactar os serviços de 
assistência ����). 

Ao comprimir os resíduos 
(movimento de subida da 

Placa de Transporte) a Pá de 
Compactação cede (abre 

ligeiramente). 
Fuga de óleo no cilindro, nos 
tubos flexíveis ou nas junções 

de aperto. 
Eliminar fugas. 

 
Não obstante, o quadro e as mensagens atrás apresentadas, e como se trata de um sistema 
comandado electricamente, este está sempre sujeito, ainda que com baixa probabilidade, a 
fenómenos como o de maus contactos devido a oxidações, ligadores desapertados ou fios traçados. 
Para esse efeito, poderemos facilmente diagnosticar o estado das entradas e saídas de sinais 
eléctricos na Placa Electrónica, Ver capítulo 2.1.1.2 – pág.20. 

5.9 Ajustamento da Câmara de vídeo 

A câmara de vídeo deve ser ajustada de tal forma, que permita na zona inferior do ecrã, ver o 
elevador de contentores e os estribos. 

 

 

Ângulo de instalação: ± 32º 
 
Para verificar as ligações eléctricas ou consultar os códigos dos componentes, por favor consulte a 
página 151. 
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6 Lista de componentes 
Para quaisquer pedidos ou encomendas de peças, por favor indique sempre os seguintes dados: 

• Modelo  

• N.º Série 

• Ano 

• Referência e designação da Peça 
 
(Ver Placa de identificação da superestrutura na pág.30) 

6.1 Circuito hidráulico 

6.1.1 Esquema hidráulico e seus componentes 
Na página seguinte é ilustrado o esquema hidráulico com todos os seus componentes referenciados. 
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Substituir esta página pelo: 
 esquema hidráulico HM2ST-001  

Versão Componentes. 
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Substituir esta página pelo: 
 Esquema hidráulico HM2EX-016  

Versão Componentes. 
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Legenda do esquema hidráulico: 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52102120-4 Depósito de óleo 1 
1a 52102166-8 Mola de pressão 1 
1b 52391049-7 Tampão de enchimento 1 
1c 52326108-0 Tampão de respiro 1 
1d 52369087-5 Indicador de nível 1 

2 50326031-7 Elemento filtrante (ver pág.155) 1 
3 50360244-4 Bomba hidráulica 1 
4 52340428-4 Bloco hidráulico do Comando de Descarga 1 
5 50340409-8 Bloco hidráulico do sistema de Compactação 1 
6 50393250-2 Válvula manual 1 
7 52340117-3 Restritor unidireccional 1 
8 50340349-6 Válvula de segurança dos cilindros de elevação da Comporta de 

Descarga 
2 

9 50367138-2 Junção (GE 10 LR ¼’’) 2 
10 50367434-4 Tomada rápida 1 
11 50367435-2 Tomada rápida 4 
12 50397327-5 Cilindro da Placa de Ejecção dos equipamentos M16 1 
12 50397332-4 Cilindro da Placa de Ejecção dos equipamentos M21 1 
13 52397364-3 Cilindro de elevação da Comporta de Descarga 2 
14 52397188-7 Cilindro direito da Placa de Transporte 1 
15 50397181-5 Cilindro direito da Pá de Compactação 1 
16 52397189-5 Cilindro esquerdo da Placa de Transporte 1 
17 50397182-3 Cilindro esquerdo da Pá de Compactação 1 
18 50373131-8 Tubo flexível 5 
19 50373099-8 Tubo flexível 1 
20 52373177-8 Tubo flexível 2 
21 50373094-8 Tubo flexível 2 
22 50373182-1 Tubo flexível 2 
23 50373096-4 Tubo flexível 3 
24 50373125-1 Tubo flexível 1 
25 50373126-9 Tubo flexível 4 
26 50373128-5 Tubo flexível 1 
27 50373130-0 Tubo flexível 1 
28 50878167-3 Tubo flexível 1 
29 52373101-7 Tubo flexível 4 
30 50367433-6 Tomada rápida 1 
31 28000302-2 Tubo flexível para elevadores SOMA Especial/Normal 1 
31a 28001102-5 Tubo flexível para elevadores SOMA SM 1 
32 28001307-1 Tubo flexível para elevadores SOMA Especial/Normal 1 
32a 28001103-3 Tubo flexível para elevadores SOMA SM 1 

33 52373098-6 Tubo flexível (só utiliza se o equipamento não possuir Elevador de 
contentores) 

1 
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6.1.2 Esquema do Bloco hidráulico e seus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50340409-8 Bloco hidráulico mod.340409 (Rexroth – 2ª geração) 1 
2  Válvula de sequência de calibragem fixa a 8 bar. 1 
3 50340516-1 Válvula limitadora de pressão de calibragem variável (180bar) 1 

4  Distribuidor 6/3 de pilotagem hidráulica. 1 
5 50340522-8 Válvula anti-retorno. 1 
6 50340515-3 Válvula limitadora de pressão de calibragem variável (200bar). 1 

7  Distribuidor 7/3 de pilotagem hidráulica. 1 
8 50340523-6 Distribuidor 3/2 de pilotagem eléctrica com solenóide 4 
9 50340519-5 Pressostato de 160 bar 1 

9a 50320676-7 Ficha do Pressostato 1 
10 50340521-0 Válvula anti-retorno. 1 
11 50744550-1 Mola dos distribuidores 4 

4 

5 

6 

7 

10 

8 

1 
11 

3 

2 9 
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6.1.3 Esquema do Bloco de Comando de Descarga e seus componentes  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52340428-4 Bloco hidráulico do Comando de Descarga 1 
2 52340051-3 Válvula limitadora de pressão 1 

3 52340484-6 Válvula distribuidora 1 
3a 52744280-0 Base intermédia 1 
3b 52745161-1 Solenoide 1 

4 52340485-4 Válvula direccional  1 
5 52744274-3 Válvula distribuidora 1 
5a 52744275-1 Solenoide da Válvula distribuidora 1 

6 52340483-8 Válvula manual 1 
7 52744272-7 Válvula limitadora de pressão 3 
8 52744277-7 Válvula anti-retorno 1 

9 52744015-1 Válvula anti-retorno dupla auto-pilotada 1 
10 52744279-3 Restritor  1 
11 52744324-6 Restritor 1 

12 52744325-4 Restritor  1 

 

Ø1,7 

Ø1,7 

Ø1,6 

Ø1,5 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 12 

10 

5 4 

11 
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6.2 Circuito eléctrico  

6.2.1 Esquemas eléctricos e seus componentes 
Nas páginas seguintes são ilustrados os esquemas eléctricos com todos os seus componentes 
referenciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - Modelo  

Manual de Componentes 
 

 

MHX2c Pág.115/203 
 

 

Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-001 Folha 1/3. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-001 Folha 2/3. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-001 Folha 3/3. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-002. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-003. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-005. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-010. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-011. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-012. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-014. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-015. 
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Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-013. 
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 Substituir esta página pelo: 
Esquema eléctrico 

Versão Componentes  
HSCST-016. 
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Legenda dos esquemas eléctricos: 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52745884-9 Unidade electrónica 1 
1a 52745885-7 Caixa da unidade electrónica 1 
1b 52746471-3 Placa electrónica modelo 003 126 0341 1 

2 52745161-1 Solenóide do Comando de Descarga 4 
3 52744275-1 Solenóide da valv. By-pass do Comando de Descarga 1 
4 52323316-2 Comando de descida da Comporta de Descarga 2 
5 50323507-1 Fim-de-curso de vareta  2 
6 50340477-5 Solenóide do bloco hidráulico do Mecanismo de compactação 4 
6a 50340313-1 Ficha para a solenóide 4 

7    
8 50397418-2 Fim-de-curso interno dos cilindros 3 
9 50340519-5 Pressostato (160 bar) do bloco hidráulico do Mec. de compactação 1 

10 52323432-6 Comando de selecção 1 
11 52742841-2 Aviso da Comporta de Descarga 1 
12 52744453-3 Sensor da Porta de visita 1 
12a 52744499-7 Íman do Sensor da Porta de visita 1 
13 52744153-9 Sensor da Armação de Adaptação 1 
13a 52100968-0 Cobertura plástica do Sensor 1 
14 52744954-1 Comando emergência da cabina 1 
14a 52744956-7 Contacto 1 
14b 52744955-9 Placa amarela 1 
15 52746124-8 Encoder para abertura da Comporta de Descarga 1 
16 50744424-8 Sensor do estribo (ver pág. 169) 2 
17 50323128-5 Botão sinal ao motorista (ver pág.187) 2 
18 27000420-4 Relé  
19 52323579-6 Interruptor geral 1 

 27000606-0 Interruptor geral com chave 1 
19a 52323578-8 Contacto do Interruptor geral  1 
19a 27000607-8 Suporte do Interruptor geral com chave 1 
19b 27000608-6 Contacto do Interruptor geral com chave 2 
20 42966379-4 Fusível 15 A - 
21 50346127-0 Embraiagem electromagnética (ver pág. 155) 1 
22 52746155-3 Comando Principal (ver pág. 185) 1 
23 52746172-7 Câmara de vídeo  1 
24 52746226-2 Cabo 1 
25 27000263-8 Relé 1 
25a 27000264-6 Base 1 
26 52741791-0 Díodo - 
27 50323322-3 Interruptor emergência (esq.) (ver pág. 187) 1 
28 42424055-5 Interruptor posição Neutra da caixa de velocidades 1 
28a 42968696-0 União 1 
28b 42976284-3 União Tê 1 
28c 42382517-6 Cabo 1 
28d 42976444-3 Terminais 2 
29 27000602-8 Resistência 1 
30 27000604-4 Sensor da grua 1 
31 27000401-4 Fusível 3A 4 
32 27000402-2 Fusível 10A 5 
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6.2.2 Circuito de iluminação 
Na página seguinte ilustra-se o circuito de iluminação do equipamento. 
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Substituir esta página pelo:  
esquema eléctrico HSCST-004  

Versão Componentes. 
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Legenda do circuito de iluminação do equipamento: 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50320547-0 Caixa de derivação esquerda 1 
2 27000561-6 Farolim traseiro 4 

2a 27000560-8 Lâmpada para luz de travagem e luz de presença 4 
2b 50349042-7 Lâmpada para a luz de mudança de direcção 4 

3 50350235-5 Projector de luz de trabalho 1 

3a 50349153-2 Lâmpada para projector de luz 1 
4 50350090-3 Farolim de marcha-atrás 2 
4a 50349042-7 Lâmpada para farolim de marcha-atrás 2 

5 50350158-9 Farolim da matricula 2 
5a 50349044-3 Lâmpada para farolim da matricula 2 

6 50350149-8 Farolim de nevoeiro 2 

6a 50349042-7 Lâmpada para farolim de nevoeiro 2 
7 52350168-4 Farolim de sinalização lateral 6/8 
7a 27000573-1 Lâmpada para farolim de sinalização lateral 6/8 

8 52323432-6 Painel de Comando de Selecção (ver pág. 186) 1 
9 27000370-1 Luz do tipo rotativo 1 
9a 27000336-3 Lâmpada para luz do tipo rotativo 1 
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6.2.3 Componentes diversos da caixa e da cabina 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52745884-9 Unidade electrónica 1 
1a 52745885-7 Caixa da unidade electrónica 1 

1b 52746471-3 Placa electrónica modelo 003 126 0341 1 
2 52746155-3 Comando Principal (ver pág.185) 1 
3 52323579-6 Interruptor geral 1 

 27000606-0 Interruptor geral com chave 1 
3a 52323578-8 Contacto do interruptor geral 1 
3b 27000607-8 Suporte do Interruptor geral com chave 1 

3c 27000608-6 Contacto do Interruptor geral com chave 1 
4 52744954-1 Interruptor de emergência da cabina 1 
4a 52744956-7 Contacto  1 

4b 52744955-9 Placa amarela 1 
5 52323428-5 Comando de Descarga (ver pág.185) 1 

6 52323316-2 Comando bi-manual de descida da Comporta de Descarga (ver 
pág.187) 

2 

7 50323507-1 Fim-de-curso de vareta 1 
8 52744453-3 Sensor da porta de inspecção 1 

9 52744499-7 Íman da porta de inspecção 1 
10 27000370-1 Luz do tipo rotativo 1 
10a 27000336-3 Lâmpada da luz do tipo rotativo 1 

11 52350168-4 Luz de sinalização lateral (M16/M21) 6/8 
11a 52106351-1 Borracha de vedação da luz de sinalização lateral 6 

1 

2 

4 

3 5 6 8,9 

7 10 

11 
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6.2.4 Electrificação da Comporta de Descarga – Modelo X2 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50320547-0 Caixa de derivação esquerda 1 
1a 50343096-0 Bucim PG21 3 

1b 50343004-3 Porca para bucim PG 21 3 
1c 50343073-8 Taco PG 16 1 

2 52746129-8 Caixa de derivação direita 1 

2a 50343096-0 Bucim PG21 1 
2b 

c 
50343004-3 Porca para bucim PG 21 1 

2c 50343095-2 Bucim PG 16 2 

2d 50343003-5 Porca para bucim PG 16 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

9 14 

15 

19 
16 

17 

18 20 
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Pos. Ref. Designação Qt. 
2e 50343093-6 Bucim PG 13.5 1 
2f 27000259-7 Porca latão para bucim PG 13.5 1 

2g 52742841-2 Besouro 1 

3 52323432-6 Painel de Comando de Selecção (ver pág. 186) 1 
3a 27000256-3 Taco PG 21 1 
3b 50343073-8 Taco PG 16 1 

3c 50343096-0 Bucim PG21 1 
4 50323507-1 Fim de curso de vareta 1 
4a 50343092-8 Bucim PG 9 1 

4b 50242040-7 Casquilho de bucim 1 
4c 50405747-4 Abraçadeira para fim de curso 1 

5 52744153-9 Sensor de abertura da Armação de Adaptação 1 

5a 52100968-0 Cobertura plástica do sensor 1 
6 50323322-3 Interruptor de emergência (ver pág. 187) 1 
6a 50343092-8 Bucim PG 9 1 

7 50323128-5 Interruptor de aviso acústico ao condutor 2 
8 50350235-5 Projector de luz de trabalho 1 
8a 50349153-2 Lâmpada para projector de luz 1 

9 27000561-6 Farolim traseiro 4 
9a 27000560-8 Lâmpada para luz de travagem e luz de presença 4 
9b 50349042-7 Lâmpada para a luz de mudança de direcção 4 

10 50350158-9 Farolim da matricula 2 
10a 50349044-3 Lâmpada para farolim da matricula 2 
11 50350090-3 Farolim de marcha-atrás 2 

11a 50349042-7 Lâmpada para farolim de marcha-atrás 2 
12 50350149-8 Farolim de nevoeiro 2 
12a 50349042-7 Lâmpada para farolim de nevoeiro 2 

13 27000370-1 Luz do tipo rotativo 1 
13a 27000336-3 Lâmpada para luz do tipo rotativo 1 
14 50744424-8 Sensor de proximidade 2 

15 52746124-8 Encoder para abertura da Comporta de Descarga (ver pág. 149) 1 
16 50320519-9 Cabo direito 1 
17 50320518-1 Cabo esquerdo 1 

18 50320520-6 Cabo central 1 
19 50828234-0 Cabo laranja 1 
20 50828231-6 Cabo amarelo 1 
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6.2.5 Electrificação da Comporta de Descarga – Modelo X1 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50320547-0 Caixa de derivação esquerda 1 
2 52746129-8 Caixa de derivação direita 1 
3  Painel de Comando de Selecção  1 

4    
5  Interruptor de emergência e de aviso acústico ao condutor 1 
6  Interruptor de aviso acústico ao condutor 1 

7  Projector de luz de trabalho 1 
8  Projector de luz de trabalho 1 
9  Farolim traseiro 1 

10  Farolim traseiro – esquerda (sem elevador) 1 
11  Farolim traseiro – direita (sem elevador) 1 
12  Farolim traseiro (com elevador) 1 

13  Farolim de nevoeiro 1 
14  Farolim de nevoeiro 1 
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Pos. Ref. Designação Qt. 
15  Farolim de marcha-atrás 2 
16  Farolim de marcha-atrás 1 
17  Farolim da matricula 2 

18  Luz do tipo rotativo 1 
19  Suporte da luz do tipo rotativo 1 
20  Sensor de abertura de traseira  

21  Sensor de presença no estribo 2 
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6.2.6 Encoder para abertura da Comporta de Descarga 
 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52746124-8 Encoder para abertura da Comporta de Descarga 1 
2 52108891-5 Cavilha (Dobradiça traseira) 1 

3 52108892-3 Anel externo 1 
4 52108893-1 Anel intermédio  1 
5 52108894-9 Alavanca 1 

6 52108895-7 Veio da alavanca 1 
7 52370165-6 Anilha  1 
8 52307564-7 Golpilha 1 

9 52380532-5 Parafuso 2 
10 52381759-4 Parafuso 3 
11 52307423-5 Cavilha 1 

12 27000379-3 Vedante para bucin PG11 1 

6.2.7 Circuito fechado de vídeo  

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52746172-7 Câmara 1 
2 52746226-2 Cabo 1 

3 
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6.3 Bomba hidráulica e respectiva instalação 

 

 

 

1 

2 4 

5 
6,18,26,32 

7,19,26,33 

8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

3,34 

15,16 

17,27 

20,23,29 
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30 

31 
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Legenda do esquema de instalação da bomba hidráulica: 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50360244-4 Bomba hidráulica de palhetas de corpo duplo 1 
1a 28000345-2 Módulo da Bomba de pequeno caudal 1 

1b 28000346-0 Módulo da Bomba de grande caudal 1 
2 50346127-0 Embraiagem electromagnética (ver pág. 155) 1 
3 50100079-9 Suporte da bomba hidráulica 1 

4 50871151-3 Conjunto do veio de transmissão (ver pág. 154)  
5 50329261-7 Anilha do cardan 1 
6 50401895-5 Falange 1 

7 50401894-7 Falange 1 
8 50400363-3 Curva de alimentação da bomba 1 
9 50878167-3 Tubo flexível de aspiração de 2” 1 

10 50373131-8 Tubo flexível Ø 20 x 1300 1 
11 50373099-8 Tubo flexível Ø 15 x 1300 1 
12 527444979-9 Abraçadeira de tubo de 2” 4 

13 50367434-4 União de teste para tubo Ø 20 1 
14 50367433-6 União de teste para tubo Ø 15 1 
15 50381614-4 Taco roscado ½” 1 

16 50311222-9 Anilha em cobre 1 
17 50311939-0 ‘O’ ring  1 
18 50311859-0 ‘O’ ring 1 

19 28000347-8 ‘O’ ring 1 
20 50381251-4 Perno M12 x 30 2 
21 50381488-3 Parafuso de cabeça cilíndrica M6 x 20 4 

22 50381543-5 Parafuso de cabeça cilíndrica M12 x 35 1 
23 50370168-4 Anilha M12 3 
24 32010804-7 Parafuso de cabeça hexagonal M8 x 80 6 

25 32010802-1 Parafuso de cabeça hexagonal M8 x 55 6 
26 32011001-8 Parafuso de cabeça hexagonal M10 x 40 8 
27 32011202-2 Parafuso de cabeça hexagonal M12 x 40 8 

28 33019089-4 Porca hexagonal M8  6 
29 33019129-8 Porca hexagonal M12  6 
30 09000458-3 Tubo hidráulico Ø 20 1 

31 09000457-5 Tubo hidráulico Ø 15 1 
32 50367184-5 União roscada  Ø 20 1 
33 50367159-8 União roscada  Ø 15 1 

34 50381488-3 Parafuso M6x20 4 
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6.3.1 Conjunto do veio de transmissão: 

 

Comprimento de serviço 

Comprimento do tubo 105,5 105,5 
Falange 

da 
tomada 
de força 

E
m

br
ai

ag
em

 e
le

ct
ro

m
ag

né
tic

a 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

 50871151-3 Conjunto veio de transmissão 1 
1 50871150-5 Tubo de transmissão 1 
2 50329257-6 Cardan  2 
3 50366184-6 Freio 3 

4 50329265-9 Tampa da junta homocinética 2 
5 42948211-0 Abraçadeira 2 
 50329266-7 Lubrificante para cardan 1 

Para encomendar um conjunto de transmissão completo por favor mencione apenas o “comprimento 
do tubo”, tal como é ilustrado na figura. 

1 

2 

3 

4 
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6.3.2 Embraiagem electromagnética 

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
 50346127-0 Embraiagem electromagnética completa 1 
1 50346279-9 Rotor da embraiagem 1 
2 50346281-4 Bobine 1 
3 50346275-7 Estrela 1 

4 50381488-3    Parafuso 4 

6.3.3 Filtro da linha de retorno 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50326031-7 Elemento filtrante 1 

2 

1 

3 
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6.4 Caixa 

6.4.1 Placa de Ejecção 
 

 
 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52101960-5 Placa de Ejecção para caixas de 15 e 20 m3 1 
2 50100323-0 Calços  4 

3 52104199-7 Caixilho metálico lateral 2 
4 52104199-9 Caixilho metálico superior 1 
5 52104194-7 Borracha superior 1 

6 52104195-5 Borracha lateral 2 
7 31000072-4 Parafuso M8x35 31 
8 33019089-4 Porca M8 46 

9 50100372-7 Tirante 2 
10 50100374-3 Suporte 2 
11 33019169-4 Porca M16 2 

12 26000116-1 Folha de borracha -- 
13a 32010814-6 Parafuso M8x25 15 
13b 34018081-9 Anilha M8 46 

1 

2 

3 

5 

4 

6 
7,8 

9 

10 

11 

12 13 
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6.4.2 Cilindro telescópico 

 

 

 A-A 

 
 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1 50397327-5 Cilindro telescópico da caixa M11 e M16 1 
1 50397332-4 Cilindro telescópico da caixa M21 1 
1a 50397357-2 Kit de reparação do cilindro telescópico da caixa M11 e M16 -- 
1a 50397356-4 Kit de reparação do cilindro telescópico da caixa M21 -- 

2 50401027-4 Veio 2 
3 30000485-1 Freio 2 
4 32011011-7 Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 4 
5 50373094-8 Tubo hidráulico 2 
6 50367090-4 Joelho 2 
7 28001305-5 Rótula 2 
8 50367159-8 Junção Ø 15 2 

NOTA: Para encomendar cilindros e kits indicar sempre o n.º do equipamento

3 

2 

4 

1 

5 

6 

8 
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6.5 Comporta de Descarga-modelo X2 

 
6.5.1 Cilindros hidráulicos 

6.5.1.1 Cilindro da Placa de Transporte 

 
A-A 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52397188-7 Cilindro hidráulico direito 1 
1a 50397418-2 Fim-de-curso interno 1 

1 52397189-5 Cilindro hidráulico esquerdo 1 
1b 50397233-4 Kit de reparação 1 

2 50401027-4 Veio 2 

3 30000485-1 Freio 2 
4 32011011-7 Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 4 
5 28001305-5 Rótula 2 

NOTA: Para encomendar cilindros e kits indicar sempre o n.º do equipamento

1 
2 

3, 4 

5 
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6.5.1.2 Cilindro da Pá de Compactação 

 
B-B 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50397181-5 Cilindro hidráulico direito 1 
1a 50397418-2 Fim-de-curso interno 2 

1 50397182-3 Cilindro hidráulico esquerdo 1 
1b 50397232-6 Kit de reparação 1 

2 50401027-4 Veio 2 

3 30000485-1 Freio 2 
4 32011011-7 Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 4 
5 28001305-5 Rótula 2 

NOTA: Para encomendar cilindros e kits indicar sempre o n.º do equipamento
 

6.5.1.3 Cilindro de elevação da Comporta de Descarga 

 C-C 

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1 52397364-3 Cilindro hidráulico  2 
1a 50397416-6 Kit de reparação 2 

2 50401030-7 Veio 2 

3 30000485-1 Freio 2 
4 32011011-7 Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 4 
5 28001306-3 Rótula  2 

6 52397355-2 Cavilha 2 

NOTA: Para encomendar cilindros e kits indicar sempre o n.º do equipamento
 

1 

2 

3, 4 

5 

1 2 

3, 4 

5 
6 
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6.5.2 Roletos das Placas 

6.5.2.1 Roletos inferiores da Placa de Transporte 

 
D-D 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50401050-5 Veio  2 
2 50404657-6 Roleto com casquilho 2 

3 44010400-8 Tampa do Roleto 2 
4 50366067-4 Anel de feltro 2 
5 32011206-4 Parafuso de cabeça M12 x 40 4 

6 33019129-8 Porca hexagonal M12 auto-blocante 4 
7 44400634-1 Anilha de enchimento 2mm (somente em caso de necessidade) 1 
8 44400635-9 Anilha de enchimento 3mm (somente em caso de necessidade) 1 

 

1 

2 

3 

5, 6 
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6.5.2.2 Roletos superiores da Placa de Transporte 

 E-E 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50401049-8 Veio  2 
2 50404657-6 Roleto 2 
3 44010400-8 Tampa do Roleto 2 

4 32011206-4 Parafuso de cabeça M12 x 40 4 
5 33019129-8 Porca hexagonal M12 auto-blocante 4 
6 44400634-1 Anilha de enchimento 2mm (somente em caso de necessidade) 1 

7 44400635-9 Anilha de enchimento 3mm (somente em caso de necessidade) 1 

6.5.3 Olhais da Comporta de Descarga 
 X 

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1  30000485-1 Freio 2 
2 32011011-7 Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 (50380779-7) 4 
3 52105040-1 Veio 2 

1 

2 

3 

4,5 

6,7 

1 

2 
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6.5.4 Pá de Compactação 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52101339-2 Pá de Compactação 1 
2 50348255-7 Casquilho modelo A 2 
3 44010630-1 Cantoneira 1 

6.5.5 Placa de Transporte 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1 52402066-7 Placa de Transporte 1 
2 50348249-0 Casquilho  4 
3 50348248-2 Casquilho 4 

  A-A 

X 

 

1 
3 

2 

 

1 

2 
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6.5.6 Sistema de raspagem e Placas anti-desgaste da Comporta de Descarga 

 

X 

 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52104193-9 Chapa de limpeza 1 
2  Apoio 1 
3 50403724-4 Barras anti-desgaste (revestimento da pista dos roletos) 4 

4  Raspador 1 

3 

1 

2 

X-X 

2 

4 
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6.5.7 Lubrificação Centralizada 

6.5.7.1 Central de Lubrificação Manual 

 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50405425-6 Unidade de lubrificação 1 
2 50367126-7 União 1 
3 50378011-7 Lubrificador 1 

4 50367615-0 União 1 
5 50372075-9 Abraçadeira  2 
6 09000455-9 Tubo hidráulico ø8 (2400mm) 1 

7 50380721-8 Parafuso de cabeça hexagonal M5 x 16 1 
8 50380719-3 Parafuso de cabeça hexagonal M5 x 10 1 
9 50355193-0 Porca hexagonal M5   3 

10 50381034-4 Parafuso de cabeça hexagonal M5 x 40 2 

 

1 

3 

2 
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6.5.7.2 Distribuidor para Lubrificação Manual e Lubrificação Automática – sistema 

Groeneveld 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50378091-9 Distribuidor 1 
2 50367123-3 União 8 
3 50367126-7 União 1 
4 50367615-0 União 3 
5 50367611-8 União 4 
6 09000455-9 Tubo hidráulico ø8 (1300mm) 1 
7 50373035-2 Tubo hidráulico flexível 1 
8 50870197-8 Tubo de lubrificação (16000mm) 1 
9 50878271-2 Manga de protecção em espiral (16000mm) 1 

10 50381034-4 Parafuso de cabeça hexagonal M5x40 2 

1 
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8 
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8 
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6.5.7.3 Central de Lubrificação Automática 

 
 
 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1 50378083-6   Central de lubrificação 1 
2 50367301-5 União 2 

3 28001235-4 Joelho 1 
4 28000297-5   Tubo flexível 1 
5 28000336-1 União 1 

6 50367615-0 União de passagem 2 

1 
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6.5.7.4 Distribuidor para Lubrificação Automática – sistema Vogel 

 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52378086-6 Distribuidor de Lubrificação 6 vias 1 
2 52378087-4 Distribuidor de Lubrificação 2 vias 1 
3 50367123-3 União GE 6 LLM 18 

4 50878271-2 Manga de protecção em espiral  1 
5 50870197-8 Tubo de lubrificação  1 
6 50367611-8 União 2 

7 50367616-8 Joelho 2 
8 50367139-0 Junção tubo rosca M14x1,5 tubo 10 3 
9 52105932-0 Tubo hidráulico �10mm (60cm) 1 

10 32010603-3 Parafuso de cabeça hexagonal M6x30 4 
11 33019069-6 Porca M6 4 
12 34018061-1 Anilha 4 

13 52878282-5 Manga de Lubrificação (~16m) 1 
14 28000620-8 Junção tubo rosca M16x1,5 tubo 10 (ligação ao chassis) 1 

 

8  

2;3;10;11;12 

4 

5 3 

9 

1;3;10;11;12 
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6.5.8 Fechos da Comporta de Descarga 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 08000398-3 Barra de fecho 2 
2 52104328-2 Fecho 2 

3 52104730-9 Guia da barra de fecho 2 
4 52104450-3 Apoio 2 
5 52397355-2 Cavilha 2 

6  Suporte de segurança da Comporta de Descarga 2 
7 52107378-4 Cavilha 2  

6.5.9 Vedação da Comporta de Descarga 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 26000103-8 Perfil de borracha 1 
2 50010607-7 Calha (5000mm) 1 

1 
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6.5.10 Deflector 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 44010793-7 Deflector e barra de fixação 1 
2 32010601-7 Parafuso de cabeça hexagonal M6 x 20 17 

3 33019069-6 Porca hexagonal M6 auto-blocante 17 

6.5.11 Porta de Visita 

 
 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1 52376062-8 Fecho 1 
1a 52377017-2 Chave 1 

1 

2,3 
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6.5.12 Estribos 

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
  Estribo direito completo 1 
 
 

 Estribo esquerdo completo 1 
1a 50106638-7 Quadro direito do estribo 1 
1b 50106637-9 Quadro esquerdo do estribo 1 
2 50104403-6 Cavilha 1 
2a 52348263-6 Casquilhos 2 
3 50104062-0 Tampa 1 
4 50103827-9 Apoio elástico 1 
5 52325245-1 Mola 1 
6a 50302191-7 Patamar direito completo 1 
6b 50302191-7 Patamar esquerdo completo 1 
7 32010805-5 Parafuso M8x20 2 
8 32010812-0 Parafuso M8x30 4 
9 33019089-4 Porca M8 5 
10 34018081-9 Anilha M8 5 
11 50744424-8 Sensor 1 

12a 50106637-9 Suporte esquerdo do estribo 1 
12b 50106638-7 Suporte direito do estribo 1 

11 

3 

1 

2 

4 

5 

7,10 

8,9,10 
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7,9 
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6.6 Comporta de Descarga - modelo X1 

 
6.6.1 Cilindros hidráulicos 

6.6.1.1 Cilindro da Placa de Transporte 

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1  Cilindro hidráulico direito 1 
1  Cilindro hidráulico esquerdo 1 
2  Veio 1 

3  Freio 2 
4  Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 4 
5  Rótula 2 

6  Veio 1 

NOTA: Para encomendar cilindros e kits indicar sempre o n.º do equipamento

1 

2 3, 4 

5 
5 

3, 4 
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6.6.1.2 Cilindro da Pá de Compactação 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Cilindro hidráulico direito 1 
1  Cilindro hidráulico esquerdo 1 
2  Veio 1 
3  Freio 2 

4  Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 4 
5  Rótula 2 
6  Veio 1 

NOTA: Para encomendar cilindros e kits indicar sempre o n.º do equipamento

6.6.1.3 Cilindro de elevação da Comporta de Descarga 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Cilindro hidráulico  2 
2  Veio 2 
3  Freio 2 

4  Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 4 
5  Rótula  2 
6  Veio 2 

NOTA: Para encomendar cilindros e kits indicar sempre o n.º do equipamento

1 

2 3, 4 

5 

1 

6 

3, 4 
5 

5 
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6.6.2 Roletos das Placas 

6.6.2.1 Roletos superior da Placa de Transporte 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50401049-8 Veio  2 
2 50404657-6 Roleto 2 
3 44010400-8 Tampa do Roleto 2 
4 32011206-4 Parafuso de cabeça M12 x 40 4 

5 33019129-8 Porca hexagonal M12 auto-blocante 4 
6 44400634-1 Anilha de enchimento 2mm (somente em caso de necessidade) 1 
7 44400635-9 Anilha de enchimento 3mm (somente em caso de necessidade) 1 

 

1 

6, 7 2 

3 

4, 5 
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6.6.2.2 Roletos inferiores da Placa de Transporte 

E-E 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Veio  2 
2  Roleto com casquilho 2 
3  Tampa do Roleto 2 
4  Anel de feltro 2 

5  Parafuso de cabeça M12 x 40 4 
6  Porca hexagonal M12 auto-blocante 4 
7  Anilha de enchimento 2mm (somente em caso de necessidade) 1 

8  Anilha de enchimento 3mm (somente em caso de necessidade) 1 

6.6.3 Olhais da Comporta de Descarga 
 X 

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1   Freio 2 
2  Parafuso de cabeça hexagonal M10x20 (50380779-7) 4 
3  Veio 2 

1 

2 
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6.6.4 Pá de Compactação 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Pá de Compactação 1 
2  Casquilho  2 

6.6.5 Placa de Transporte 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1  Placa de Transporte 1 
2  Casquilho  4 

3  Casquilho 4 

 

 A-A 

X 

 

1 

2 

2 

3 
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6.6.6 Sistema de raspagem e Placas anti-desgaste da Comporta de Descarga 

 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Chapa de limpeza 1 
2  Apoio 1 
3  Barras anti-desgaste (revestimento da pista dos roletos) 4 

4  Suporte esquerdo 1 
5  Suporte direito 1 

3 

2 

4, 5 
1 
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6.6.7 Lubrificação Centralizada 

6.6.7.1 Central de Lubrificação Interna da Placa Guia 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  União 6 
2  Tubo hidráulico 2 
3  Tubo 2 

4  O’ring 2 
5  Tubo plástico  
6  Tubo plástico  

7  Passa cabos  
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6.6.7.2 Distribuidor para Lubrificação Manual e Lubrificação Automática – Sistema Completo 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Distribuidor Hidráulico 1 
2    
3  União  

4  União 10 

5  União  
6  Manga de Protecção  
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6.6.7.3 Central de Lubrificação Interna – Sistema de alimentação 

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Bomba manual ou eléctrica 1 
2  Tubo metálico 1 
3  Porca de fixação 2 

4  Olive 2 
5  União 1 
6  União 1 

7  Distribuidor 1 
8  Tubo  
9  Válvula  
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6.6.7.4 Distribuidor para Lubrificação Automática  

 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

3  Ligador 1 
4  Porca 2 
5  Olive 2 
6  Distribuidor  
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6.6.8 Fechos da Comporta de Descarga 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 08000398-3 Barra de fecho 2 
2 52104328-2 Fecho 2 

3 52104730-9 Guia da barra de fecho 2 
4 52104450-3 Apoio 2 
5 52397355-2 Cavilha 2 

6  Suporte de segurança da Comporta de Descarga 2 
7 52107378-4 Cavilha 2  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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6.6.9 Fechos da Comporta de Descarga – Sistema de fuso (opcional recolhas industriais) 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Manípulo 2 
2  Cabeça de articulação 2 
3  Veio 2 
4  Disco B 34 (opcional) 2 

5  Alavanca de segurança 2 
6  Veio 2  

6.6.10 Vedação da Comporta de Descarga 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1  Perfil de borracha 1 
2  Calha  1 

1 

2 
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6.6.11 Deflector 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 44010793-7 Deflector e barra de fixação 1 
2 32010601-7 Parafuso de cabeça hexagonal M6 x 20 17 

3 33019069-6 Porca hexagonal M6 auto-blocante 17 

6.6.12 Porta de Visita 

 
 

Pos. Ref. Designação Qt. 
1 52376062-8 Fecho 1 
1a 52377017-2 Chave 1 

1 

2,3 

1 



 

 - Modelo  

Manual de Componentes 
 

 

MHX2c Pág.184/203 
 

 

6.6.13 Estribos 

 

Pos. Ref. Designação Qt. 
  Estribo direito completo 1 
 
 

 Estribo esquerdo completo 1 
1a 50106638-7 Quadro direito do estribo 1 
1b 50106637-9 Quadro esquerdo do estribo 1 
2 50104403-6 Cavilha 1 
2a 52348263-6 Casquilhos 2 
3 50104062-0 Tampa 1 
4 50103827-9 Apoio elástico 1 
5 52325245-1 Mola 1 
6a 50302191-7 Patamar direito completo 1 
6b 50302191-7 Patamar esquerdo completo 1 
7 32010805-5 Parafuso M8x20 2 
8 32010812-0 Parafuso M8x30 4 
9 33019089-4 Porca M8 5 
10 34018081-9 Anilha M8 5 
11 50744424-8 Sensor 1 

12a 50106637-9 Suporte esquerdo do estribo 1 
12b 50106638-7 Suporte direito do estribo 1 

11 

3 

1 

2 

4 

5 

7,10 

8,9,10 

6 

7,9 

12 
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6.7 Comandos 

6.7.1 Comando Principal 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52746155-3 Comando Principal  1 
2 52746121-4 Suporte inferior 1 
3 52746122-2 Suporte central 1 

6.7.2 Comando de Descarga 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 52323428-5 Comando de Descarga  1 

 

1 

1 

2 

3 
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6.7.3 Painel de Comando de Selecção 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

 52323432-6 Painel de Comando de Selecção 1 
1 52323836-0 Cabeça do Interruptor do Comando de Socorro 1 
2 52323837-8 Cabeça do Interruptor da luz de trabalho 1 

3 52323842-7 Cabeça do Interruptor de arranque (Start) 1 
4 52323847-7 Cabeça do Interruptor da descida da Placa de Transporte 1 
5 52323848-5 Cabeça do Interruptor da subida da Placa de Transporte 1 
6 52323849-3 Cabeça do Interruptor da abertura da Pá de Compactação 1 
7 52323850-0 Cabeça do Interruptor do fecho da Pá de Compactação 1 
8 50323841-3 Cabeça do Interruptor de emergência 1 

9 52323840-1 Resguardo da cabeça 4 
10 52323245-3 Base 8 
11 52323249-5 Bloco de contactos (miolo) normalmente abertos 9 

12 52323248-7 Bloco de contactos (miolo) normalmente fechados 2 
13 50323542-7 Resistência eléctrica 24V  2 

1,10,11,12 

2,10,11 

3,10,11 
4,10,11 

5,10,11 

6,10,11 

8,10,11,12 

9 

13 
13 
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6.7.4 Interruptor de emergência 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

 50323322-3 Interruptor de emergência, com encravamento mecânico (Stop) 1 
1 50323841-3 Cabeça do interruptor de emergência 1 

2 52323245-3 Base 1 
3 52323249-5 Bloco de contactos (miolo) normalmente abertos 1 
4 52323248-7 Bloco de contactos (miolo) normalmente fechados 1 

6.7.5 Comando de descida da Comporta de Descarga 

 
 
Pos. Ref. Designação Qt. 

 52323316-2 Comando bi-manual de descida da Comporta de Descarga 2 
1 50323846-3 Cabeça do comando 1 

2 52323245-3 Base 1 
3 52323249-5 Bloco de contactos (miolo) do comando 1 

6.7.6 Botão de aviso acústico ao condutor 

  

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 50323128-5 Interruptor de aviso ao condutor 2 

1,2,3,4 

1 

1,2,3 
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6.8 Sinalética 

6.8.1 Posicionamento das Placas autocolantes 
 

 

 

 

 

1 

2 

2 

3 

3 4 

5 

9 

6 

6 

7 

7 8 
8 

10 

11 12 

13 

13 

14 

15 

16 

17 

17 

18 
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6.8.2 Listagem e referenciação das Placas autocolantes 

 

 
AVISO 

PERIGO DURANTE A ROTAÇÃO 
DO VEIO DA TOMADA DE FORÇA. 
Para  aceder à  zona inferior do 
chassis,  certifique-se  que o motor 
está  parado e a  chave  retirada  da 
ignição. 

26000060-0  

 

26000057-7 

 

  
PERIGO 

MANTENHA-SE AFASTADO 
enquanto a  traseira  estiver em 

movimento e  durante a 
operação de  descarga. 

Não  atravessar  nem  manter-se 
por  baixo  da  traseira  enquanto 

esta  estiver  levantada. 
26000054-3  

 
AVISO 

ANTES DE ENTRAR 
ASSEGURE -SE QUE: 

• 
  Toda a  pressão contra o  Painel 

Ejector  tenha  sido  aliviada. 
• 
  O motor  esteja  parado e a  chave 

retirada. 

26000059-3  

 
AVISO 

NÃO DEVE COLOCAR-SE EM CIMA DOS 
ESTRIBOS SE: 

• For  necessário a  viatura  deslocar-se a 
velocidade superior a 30km/h; 

• For  necessário  efectuar  marcha  atrás. 
ENQUANTO EM CIMA DOS ESTRIBOS, 

• Mantenha-se  atento  ao  trajecto  da  viatura; 
• Segure-se com  ambas as  mãos; 
• Iniba o  accionamento do  equipamento  através 

do  interruptor de  emergência. 
NÃO SUBIR OU DESCER DOS ESTRIBOS,COM 

A VIATURA EM MOVIMENTO. 
26000052-7  

 
AVISO 

SÓ DEVE OPERAR ESTA MÁQUINA  SE 
  estiver  qualificado e 

possuir o  necessário  conhecimento de  todos  os  comandos de 
emergência. 
A  qualificação de um  operador  inclui um  completo  conhecimento 
das  regras do  empregador,  da  regulamentação  governamental, dos 
manuais de  operação e de  segurança  relativas a  estas  máquinas. 
OPERADORES NÃO QUALIFICADOS ESTÃO SUJEITOS A 
FERIMENTOS GRAVES QUE PODERIAM SER FATAIS. 

26000055-1  

 

 
AVISO 

COM OS OPERADORES EM CIMA DOS 
ESTRIBOS,  NÃO DEVE: 

• Deslocar a  viatura a  velocidades 
superiores a 30km/h; 

• Efectuar  marcha  atrás; 
• Deslocar a  viatura a  distâncias 

superiores a 300m. 
26000051-9 

  
AVISO 

Certifique-se do  espaço  livre  acima  da 
superestrutura antes de  operar  qualquer 
comando. 

26000053-5 

 

 
PERIGO 

MANTENHA-SE AFASTADO 
ENQUANTO A PLACA 

COMPACTADORA ESTIVER EM 
MOVIMENTO. 

26000058-5 

 
 

1 
3 

2 

4 

6 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Legenda das placas autocolantes: 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 26000061-8 Autocolante STOP para Interruptor de emergência do Painel de 
Comando de Selecção 1 

2 26000054-3 Autocolante de perigo de Comporta de Descarga levantada 2 
3 26000060-0 Autocolante de aviso de rotação do veio da tomada de força 2 
4 26000059-3 Autocolante de aviso para Porta de Acesso 1 

5 26000055-1 Autocolante de aviso aos operadores da máquina 1 
6 26000057-7 Autocolante para botão de aviso acústico ao condutor 2 

7 26000052-7 Autocolante de aviso aos operadores que se façam transportar nos 
Estribos  2 

8 26000058-5 Autocolante de perigo junto ao mecanismo de compactação 2 
9 26000051-9 Autocolante de aviso ao condutor da máquina 1 

10 26000056-9 Autocolante para indicação do tipo de óleo hidráulico  1 
11 26000053-5 Autocolante de aviso para perigo na operação de descarga 1 

12 50379068-7 Autocolante STOP para Interruptor de emergência do lado 
esquerdo da Comporta de Descarga 1 

13 52109157-0 Autocolante X2c pequeno 2 
14 52109156-2 Autocolante X2c grande 2 
15 30000416-6 Autocolante SOMA depósito 1 

16 52379040-1 Autocolante Haller 2 
17 50379036-4 Placa Haller 2 
18 30000422-3 Placa SOMA a cores 1 

19 30000495-0 Placa SOMA 1 
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6.9 Acessórios 

 

  

.  

 

1 

7 

3 

5 

6 

9 

10 

11 

8 

2 

4 
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Legenda das placas autocolantes: 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 30000102-1 Perfil alumínio curvo  
2 30000101-3 Perfil alumínio recto  

3 30000104-7 Tampa superior esq./ inferior dir. do perfil curvo  2 
4 30000105-5 Tampa superior dir./ inferior esq. do perfil curvo 2 
5 30000106-3 Kit Suporte Pára-ciclista 4 

6 30000103-9 Tampa do perfil recto 4 
7a 30000523-9 Guarda-lamas para modelo M11 2 
7b 30000508-1 Guarda-lamas para modelo M16 2 

7c 30000509-9 Guarda-lamas para modelo M21 2 
8 30000506-5 Kit acessórios Guarda-lamas 2 
9 26000102-0 Palas anti-projecção 4 

10 30000420-7 Placas reflectoras 2 
11 30000080-9        Reflector rectangular 2 
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1 Sistema Lava-contentores  

1.1 Descrição Geral e caracterização do sistema 

 
 Sempre que o sistema de lavagem é activado, este 
permite a lavagem individual de um contentor de 2 rodas 
(lado direito), ou a lavagem simultânea de dois 
contentores de 2 rodas ou ainda a lavagem de um 
contentor de 4 rodas tudo isto no modo automático. No 
modo manual permite utilizar o carretel de alta pressão 
para a lavagem de outras contentores e/ou a parte exterior 
dos contentores. 

 

 
 

Figura 1 – VRR Lava Contentores 

Este sistema de lavagem é composto por um depósito de 
águas limpas (Figura 2); uma bomba de alta pressão, fixa 
no chassis do camião, uma plataforma em aço inox que 
tem acoplado dois cilindros com cabeça rotativas que 
injectam água para os contentores, (Figura 3); e um 
depósito de águas residuais (Figura 4). 

Na traseira da viatura encontra-se ainda um carretel de 
alta pressão (Figura 2). 

 
Figura 2 – Depósito de Água Limpa 

 

 
Figura 3 – Cabeças Rotativas 

 

 

 
Figura 4 - Depósito de Água Suja 
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Figura 5 – Painel de Comando Geral 

1.2 Identificação e posicionamento dos 
comandos 

1.2.1 Equipamento de Comando 
 
1 - Botão 1: Permite seleccionar se o sistema está 

desligado (Desligado) ou em funcionamento 

(Ligado);  

2 - Botão 2: Permite seleccionar se é para utilizar o 

sistema automático (Lavagem Automática) 

ou manual (Carretel); 

3 - Botão 3: Permite optar por se utilizar uma ou as duas 

cabeças de lavagem; 

4 - Indicador 1: Quando acesso indica que o tanque de 

água suja está cheio (Indicador de tanque 

de água suja cheio); 

5 - Botão 4 / Indicador 2: dá início ao ciclo de lavagem 

automática, e quando a luz está acesa 

indica a falta de água limpa (Botão de inicio 

de ciclo / Indicador de falta de água limpa). 

6 - Botão 5: Paragem de emergência. Todo o sistema é 
imobilizado com a actuação deste 
interruptor. Apenas o botão de libertação 
ficará operacional. 

 
Figura 6 – Painel de Comando Lava 

Contentores 
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1.3 Instruções de Operação 

Para começar a operar com o sistema de lavagem deve 
seleccionar no painel de comando a função de Ciclo de 
Lavagem Ligado no botão 1 (Figura 7). 
Uma vez seleccionada a lavagem o sistema de 
compactação se estiver em modo de compactação 
automática posiciona-se, deslocando as pás para a 
posição de fecho da cuba. Caso esteja em compactação 
manual o operador deverá posicionar as placas para 
poder iniciar o ciclo de lavagem (Placa em baixo, pá 
recolhida) 

 
Figura 7 – Ciclo de Lavagem Ligado 

1.3.1 Accionamento do sistema de Lavagem Automática 

 

Para lavar contentores no modo automático, após ter 
seleccionado a função para operar com o sistema de 
lavagem deve de seguida seleccionar o Lavagem 
Automática no interruptor 2 (Figura 8). 

Após a selecção de lavagem automática o sistema de 
cabeças de lavagem posiciona-se na sua posição de 
trabalho (Figura 9). 

Figura 8 – Selecção Lavagem Automática 

 
Figura 9 – Posição de trabalho das cabeças 
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Figura 10 – Selecção 2 cabeças de lavagem 

 

Selecção de contentor de duas ou de quatro rodas 

De seguida deverá seleccionar o tipo de contentor a 
lavar, se de duas rodas ou de quatro rodas.  

Para tal e no caso de ser apenas um contentor de duas 
rodas, deverá seleccionar apenas uma cabeça de 
lavagem no caso de optar por lavar um contentor de 4 
rodas ou dois de duas rodas em simultâneo deverá optar 
pelo modo de duas cabeças botão 3 do painel de 
comando (Figura 10).  

De seguida deverá posicionar o(s) contentor(s) que 
pretende lavar no elevador e basculá-lo(s) para a posição 
de lavagem (Figura 11). 

 
Figura 11 – Contentor pronto para lavagem 

 
Uma vez posicionado o(s) contentor(s) deve dar inicio ao 
ciclo de lavagem. Para isso deve pressionar o botão 4 de 
inicio do ciclo de lavagem (Figura 12)  

Figura 12 – Início do Ciclo 

Tendo concluído os trabalhos de lavagem deverá 
desligar o sistema de lavagem no botão 1 (Figura 13) de 
forma a activar todas as funções do equipamento de 
compactação.  

Figura 13 – Sistema de Lavagem Desligado 

1.3.2 Accionamento do sistema de Lavagem Manual 
 

 Para lavar contentores no modo manual, após ter 
seleccionado a função para operar com o sistema de 
lavagem deve de seguida seleccionar o modo manual 
no botão 2 do painel de comando. 
Uma vez seleccionado este modo pode operar com o 
carretel de alta pressão. 
Quando concluídos os trabalhos de lavagem deverá 
desligar o sistema de lavagem no botão 1 (Figura 13) de 
forma a activar todas as funções do equipamento de 
compactação. 

 
Figura 14 – Selecção de Lavagem manual 
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1.4 Instruções de Manutenção 

1.4.1 Generalidades 
Dependendo da frequência do uso do equipamento, este deve ser lavado periodicamente com água e 
um desinfectante (pelo menos uma vez por dia). 
Em seguida, a superestrutura deve ser verificada de acordo com o plano de manutenção e 
cuidadosamente lubrificada. 
Além desta verificação deve conferir os depósitos que este equipamento possui. Este equipamento é 
composto por três depósitos. Um depósito de água limpa com uma capacidade de 400L, um depósito 
de água suja com uma capacidade de 800L e um depósito de lixiviados. 

  

1.4.2 Depósito de água suja 
 

Este depósito tem como função acumular a água suja 
resultante da lavagem dos contentores.  

No painel de comando existe um indicador (Indicador 1) 
que monitoriza o seu estado, uma vez cheio o indicador 
acende e deve proceder à descarga do mesmo. Para 
poder efectuar a descarga deste depósito deverá abrir o 
passador existente (Figura 15). Uma vez vazado deverá 
fechar o passador colocando na posição inicial. 

Deverá periodicamente efectuar a lavagem deste 
depósito de forma a proteger todos os componentes do 
sistema de lavagem e aumentar a sua longevidade. 

 

 
Figura 15 – Depósito de Água Suja 

 

 

NUNCA UTILIZE O SISTEMA DE LAVAGEM COM O DEPOSITO DE ÁGUA SUJA 
CHEIO. Este procedimento incorrecto pode danificar o sistema e enviar água e 
residuos para a via pública.  
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1.4.3 Depósito de água limpa 
 
Este depósito como o próprio nome indica tem como 
função armazenar a água limpa necessária à lavagem. 

No painel de comando existe um indicador (Indicador 2) 
que monitoriza o seu estado, uma vez o depósito vazio o 
indicador acende devendo proceder ao seu 
reabastecimento a poder continuar a efectuar lavagens. 

Para proceder ao abastecimento deste depósito deverá 
remover o tampão existente para esse efeito e 
reabastecer com água limpa (Figura 16) 

Deverá periodicamente efectuar a lavagem deste 
depósito de forma a proteger todos os componentes do 
sistema de lavagem e aumentar a sua longevidade. Para 
esse efeito deverá utilizar o passador existente no 
depósito. 

 
Figura 16 – Depósito de Agua Limpa 

 

 

NUNCA UTILIZE O SISTEMA DE LAVAGEM COM O INDICADOR DE DEPOSITO DE 
ÁGUA VAZIO. Este procedimento incorrecto pode danificar o sistema, podendo 
queimar a bomba de alta pressão . 

 

1.4.4 Depósito de lixiviados 
 
Este depósito tem como principal função recolher os 
excedentes de água resultantes da lavagem, e impedir 
que estes se depositem na via pública (Figura 17). 

No final de cada ronda deverá proceder ao vazamento e 
lavagem do depósito e para esse efeito deverá usar o 
passador existente  

 

 
Figura 17 – Depósito de Lixiviados 

 

 

 

NUNCA UTILIZE O SISTEMA DE LAVAGEM COM O DEPOSITO DE LIXIVIADOS 
CHEIO. Este procedimento incorrecto pode enviar água e residuos para a via pública. 
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1.4.5 Diagnóstico de Alarmes 
Sempre que o Indicador 1 estiver iluminado (Figura 18) 
indica que o depósito de água suja se encontra cheio 
devendo proceder à sua descarga – como já referido em 
Error! Reference source not found. para - poder efectuar 
novas lavagens. 

 

Sempre que o Indicador 2 estiver iluminado (Figura 18) 
indica que o depósito de água limpa está devendo 
proceder ao seu reabastecimento a poder continuar a 
efectuar lavagens 
 

 
Figura 18 - Alarmes  

 
 

 

 

NUNCA UTILIZE O SISTEMA DE LAVAGEM COM OS INDICADORS EM ESTADO DE 
ALARME. Este procedimento incorrecto pode danificar o sistema, e também enviar 
águas residuais para a via pública.  
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2 Dispositivo de desinfecção (opcional) 
  

Entrada de líquido 
desinfectante 

Entrada de ar 
comprimido 

desinfectante 

 
Pos. Ref. Designação Qt. 

1 42590129-7 Válvula reguladora de pressão (6.5 bar) de ½” 1 
2 28001210-6 Torneira de 3 vias de ½” 1 
3 30000570-0 Reservatório de 30 l 1 
4 30000418-2 Tomada rápida de ¼” 1 

5 26000482-6 Tubo flexível 1 
6 30000571-8 Pistola de lavagem 1 

 

1 2 

3 

4 5 6 
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1 

 Óleo hidráulico ISO VG32 de acordo com a norma DIN 51 519 
 Massa lubrificante – NLGI classe 000.00 de acordo com a norma DIN 51 818 
 Massa lubrificante de uso geral 
 Substituição 
 Verificação visual 
 Óleo de lubrificação 
 

1 2 3 

4 5 6 8 

7 

9 10 D F F,S 

 

 

Lubrificador para: 

• Veios D 
• Roletos F 
• Caquilhos S 
Lubrificação diária. 

ATENÇÃO: se a caixa estiver 
ligada à central de lubrificação 
do chassis, o intervalo de 
lubrificação será no mínimo de 
4h. 

Fechos da Comporta de 
Descarga. 

Lubrificação semanal. 

Transmissão. 

Verificação semanal. 

Reservatório de óleo. 

Primeira mudança após 
500h de trabalho, depois 
cada 2000h ou 1 ano. 
Quantidade de óleo: 
aproximadamente 180 l. 

 Nível de óleo. 

O óleo não pode estar 
abaixo do nível máximo 
quando os cilindros estão 
recolhidos. 
Verificação diária.  

Filtro de óleo / Filtro de ar. 

Após cada mudança de 
óleo, substituir o cartucho 
do filtro de óleo e o filtro 
de ar. 

Blocos de deslizamento. 

Limpeza e lubrificação 
semanal. 

Porta de Acesso. 

Olear dobradiças e fecho. 

Lubrificação mensal. 

 Levantar a Comporta de 
Descarga e retirar os 
detritos acumulados no 
raspador da Placa de 
Transporte.  

Verificação semanal. 

Retirar a tampa e verificar 
se o distribuidor de massa 
não está entupido. 

Verificação semanal. 

Verificação do bom 
funcionamento das 8 
chumaceiras dos cilindros 
hidráulicos, bem como as 2 
chumaceiras do cilindro 
telescópico. 

Verificação semanal. 

Mecanismo de abertura da 
Armação de Adaptação. 

Verificação mensal. 
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DESIGN EXTERIORDESIGN

2,8 t – 4,5 t  PESO BRUTO
TRÊS DISTÂNCIAS ENTRE EIXOS

ATÉ 1.805 kg DE CARGA ÚTIL (EM 3,5 t)t)t
TRÊS CABINAS: SIMPLES FIXA, REBATÍVEL OU CABINA DUPLA 

TRÊS DISTÂNCIAS ENTRE EIXOS
TRÊS CABINAS: SIMPLES FIXA, REBATÍVEL OU CABINA DUPLA 

TRÊS DISTÂNCIAS ENTRE EIXOS

TRES CABINAS 
A gama variada da 

CABSTAR inclui 
certamente a versão 

perfeita para si, quaisquer 
que sejam as suas 

necessidades de 
transporte. Estão 

disponíveis três 
distâncias entre eixos 

(2,5 m, 2,9 m e 3,4 m) e 
motorizações Euro 5 com 
três potências diferentes. 

O motor ZD de 3 litros 
excede as já rigorosas 

normas de despoluição 
do Euro 5 (e possui 

homologação EEV). As 
versões com cabina 

simples rebatível e cabina 
dupla proporcionam-lhe 

numerosas possibilidades 
de transformação que 

fazem da CABSTAR  
a opção mais inteligente 

para o seu negócio.

A CABSTAR É A SOLUÇÃO
IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO

AS QUALIDADES DA CABSTAR convertem-na no veículo ideal para uma grande variedade de 
negócios, desde pequenas empresas de transporte a grandes empresas. A CABSTAR oferece-lhe 

diversas vantagens, como redução de custos de exploração, máxima capacidade de carga, dimensões 
compactas e uma excepcional manobrabilidade.

Introdução   |   Design   |   Tecnologia & Performance   |   Estilo & Acessórios
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A carroçaria compacta 
da CABSTAR, a 

dianteira plana e o 
interior incrivelmente 

espaçoso foram 
criados especialmente 

para o negócio: um 
camião utilitário 

genuíno para trabalhar 
na estrada.

DESIGN EXTERIOR

GRANDE CAPACIDADE (EXCELENTE RELAÇÃO COMPRIMENTO DE CARGA / COMPRIMENTO TOTAL)
MAIS COMPACTA

IMAGEM MODERNA E EFICIENTE
GRANDE CAPACIDADE (EXCELENTE RELAÇÃO COMPRIMENTO DE CARGA / COMPRIMENTO TOTAL)

IMAGEM MODERNA E EFICIENTE
GRANDE CAPACIDADE (EXCELENTE RELAÇÃO COMPRIMENTO DE CARGA / COMPRIMENTO TOTAL)

DESIGN

OPTIMIZE
O SEU NEGÓCIO

A CABSTAR TEM UMA IMAGEM MODERNA E UTILIZA 
O ESPAÇO DE FORMA MAIS EFICIENTE DO QUE AS 

VERSÕES ANTERIORES. O seu avançado design permitiu 
aumentar a amplitude e o conforto da cabina sem ter de sacrificar nem 

um milímetro do seu extraordinário comprimento de carga.
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DISEÑO INTERIOR DESIGN

UM AGRADÁVEL
ESPAÇO PARA TRABALHAR
TRABALHAR COM A CABSTAR É MAIS CONFORTÁVEL. Embora o exterior 
da cabina seja compacto, o espaço interior é muito amplo. A cabina é muito espaçosa, 
em termos de altura interior, largura e espaço para as pernas. Tudo isso, aliado a um 
elegante acabamento interior, torna a cabina um espaço cómodo, luminoso e agradável.

As grandes janelas da CABSTAR 
proporcionam uma excelente 

visibilidade. Os bancos foram 
desenhados para oferecer maior 

conforto e apoio, enquanto que o 
volante permite ajustar a altura e 

a inclinação. O desenho 
ergonómico do tablier alia-se a 
um painel de instrumentos que 

proporciona informação de forma 
muito clara. A CABSTAR vem 
equipada com computador de 
bordo (consoante as versões) 

que fornece dados importantes, 
como a média de consumo de 
combustível, o nível de óleo ou 

um indicador que o informa 
sobre o momento ideal para 

mudar de velocidade. O 
resultado é um ambiente de 

trabalho repousante em que o 
condutor se sentirá confortável e 

seguro.

EXTERIOR COMPACTO
INTERIOR ESPAÇOSO

EXTERIOR COMPACTO
INTERIOR ESPAÇOSO

EXTERIOR COMPACTO

Introdução   |   Design   |   Tecnologia & Performance   |   Estilo & Acessórios
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DESIGN INTERIORDESIGN

CONDUZA
COM UMA NOVA VISÃO
A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA facilita o 
trabalho na estrada. O painel de instrumentos de 
fácil utilização da CABSTAR apresenta informações 
completas e inclui, como opção, um computador 
multifuncional que indica o nível e a qualidade do 
óleo, o consumo de combustível e a autonomia 
restante até ao próximo reabastecimento.

AR CONDICIONADO
14 ÁREAS DE ARRUMAÇÃO

Com todas as opções de navegação e 
conectividade ao alcance dos seus dedos, 

evitará perdas de tempo. Poderá igualmente 
dispor de volante regulável e de numerosos 

espaços de arrumação inteligentes para manter 
os seus documentos organizados. Uma 

ergonomia perfeita para negócios eficientes.
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REPRODUZA CDs em todos os 
formatos, desfrute de música em 
streaming com o sistema Bluetooth® 
ou usufrua de uma excepcional 
qualidade sonora a partir do seu 
iPod®, reprodutor MP3 ou Pen USB.

PLANEIE O SEU PERCURSO 
num ecrã táctil de fácil utilização 
de 5” e chegue ao seu destino a 
tempo.

LIGUE-SE ATRAVÉS DO 
SISTEMA MÃOS-LIVRES 
BLUETOOTH®, com identificação 
de chamadas. Tudo o que tem de 
fazer é conectar o seu telemóvel.

ACOMPANHE O SEU 
PROGRESSO num ecrã dividido 
em 2D ou 3D de alta definição, 
com zoom automático de destinos- 
-chave e orientação por voz.

MOBILIDADE DE ALTA PERFORMANCE
CONCILIE VIDA E TRABALHO NUM ÚNICO LUGAR
TIRE O MÁXIMO PARTIDO DO SEU SISTEMA TOTALMENTE INTEGRADO DE NAVEGAÇÃO, 
COMUNICAÇÕES E ENTRETENIMENTO AUDIOVISUAL: O NISSAN CONNECT MANTÉM-NO  
EM CONTACTO E ACTUALIZADO.

NISSAN CONNECTTECNOLOGIA & PERFORMANCE

Introdução   |   Design   |   Tecnologia & Performance   |   Estilo & Acessórios
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MOTOR APERFEIÇOADO

TODA A POTÊNCIA
NECESSÁRIA

OS MOTORES 2.5 E 3.0 DA CABSTAR 
OFERECEM-LHE MAIS POTÊNCIA, UM MAIOR 

BINÁRIO E UM MENOR CONSUMO. ESTES 
DOIS MOTORES VÊM EQUIPADOS COM O 

SISTEMA COMMON RAIL DE INJECÇÃO 
DIRECTA E ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM 

TRÊS POTÊNCIAS DISTINTAS: 121 CV  
(90 kW)/250 Nm, 136 CV (100 kW)/270 Nm E 

150 CV (110 kW)/350 Nm. ESPECIALMENTE 
CRIADOS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, 

ESTES AVANÇADOS MOTORES SÃO  
MUITO SILENCIOSOS E CONSOMEM  

MENOS COMBUSTÍVEL.

As três motorizações da CABSTAR oferecem-lhe a potência necessária nas subidas, 
mesmo com o veículo a plena carga. Além disso, poderá escolher entre as transmissões 

de 5 ou 6 velocidades (esta última opção apenas está disponível para as versões de 
136 CV/100 kW e 150 CV/110 kW). Opcionalmente estão disponíveis, consoante as 
versões, um Diferencial de Relação Curta e um Diferencial de Deslizamento Limitado 

(LSD), que lhe permitirão manter a tracção mesmo quando uma das rodas traseiras se 
encontra numa superfície de pouca aderência, como lama ou gelo.

O MOTOR ZD30 DE 3,0 LITROS 
debita uma potência de 150 CV  
(110 kW), um binário de 350 Nm e 
está disponível para os modelos com 
3,5 t e 4,5 t de Peso Bruto.

O MOTOR YD25Lo DE 2,5 LITROS 
debita uma potência de 121 CV  

(90 kW) e um binário de 250 Nm. 
Disponível nas versões de 2,8 t e  

3,5 t de Peso Bruto.

O MOTOR YD25Mi DE 2,5 LITROS
de 136 CV (100 kW) e 270 Nm está 

disponível para os modelos  
de rodado duplo com 3,5 t de  

Peso Bruto.

ATÉ

150 CV (110 kW)  
      350 Nm

TECNOLOGIA & PERFORMANCE

O Filtro de Partículas Diesel está disponível em todas 
as versões da CABSTAR. Ao reduzir o número de 
partículas emitidas, os seus trajectos serão mais 

amigos do meio-ambiente. Poderá limpar o filtro de 
partículas de duas maneiras distintas: por auto- 

-regeneração ou por regeneração manual (através de 
um interruptor situado no painel de instrumentos).
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MANOBRAS SEM ESFORÇOTECNOLOGIA & PERFORMANCE

UMA CONDUÇÃO
MAIS TRANQUILA

A CABSTAR VEM EQUIPADA (segundo a versão) com 
Assistência de Arranque em Subida (EHS) que permite prescindir do 
travão de mão nas manobras de arranque em subida. Este sistema 
permite repor o veículo em marcha com a simples libertação do pedal 
de travão. É muito útil, sobretudo ao parar num semáforo ou atrás de 
um veículo que muda de direcção. Diminuindo o desgaste da 
embraiagem e do eixo motriz, este sistema contribui para a redução 
dos custos de manutenção do veículo.

A CABSTAR FOI CRIADA para que conduzir não implique um 
esforço. Por exemplo, graças às suas dimensões compactas e reduzido 
raio de viragem (desde 4,79 m entre passeios), conduzir e estacionar 
em espaços reduzidos tornou-se muito fácil. A suspensão dianteira 
independente e uma direcção assistida precisa permitem que a 
CABSTAR lhe proporcione uma condução fiável e segura, assim como 
uma excelente estabilidade direccional a qualquer velocidade.

ANTI-FADIGA: REDUZA O STRESS 
E MELHORE A SUA CONDUÇÃO 
– A CABSTAR PROPORCIONA-LHE 
UMA VIAGEM DESCONTRAÍDA.

RAIO DE VIRAGEM DESDE 4,79 METROS
ASSISTÊNCIA NO ARRANQUE EM SUBIDA
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SEGURANÇATECNOLOGIA & PERFORMANCE

A SUA SEGURANÇA E A 
SEGURANÇA DA SUA CARGA 
foram as nossas prioridades ao 
conceber a CABSTAR. Para 
dotá-la de uma travagem 
excepcional, equipámo-la de série, 
em todas as versões, com travões 
de disco nas quatro rodas, ABS  
e EBD (Distribuição Electrónica  
da Travagem).  

O comportamento fiável da 
CABSTAR e a sua excelente 
visibilidade frontal e lateral são 
algumas das características de 
segurança mais notáveis. Também 
pode ser equipada com espelhos 
retrovisores exteriores eléctricos. Além 
disso, o desenho dos pára-brisas 
permite a cobertura de praticamente 
toda a superfície vidrada.

ESQUERDA: 81,5°

FRONTAL: 75,5°

ZONA 
DEFORMÁVEL

ZONA DE ALTA 
RIGIDEZ

ZONA 
DEFORMÁVEL

SEGURANÇA
COM POTÊNCIA E AGILIDADE

COM ABS

SEM ABS

          TRAVÕES DE DISCO 
DIANTEIROS E TRASEIROS

ABS + EDB
AIRBAGS

Todas estas medidas de segurança 
activa são complementadas por uma 
extensa lista de características de 
segurança passiva. A estrutura da 
cabina da CABSTAR foi reforçada e 
está protegida por um pára-choques 
dianteiro que amortece o impacto de 
possíveis colisões. Diversos testes 
demonstraram que, nos impactos 
frontais, os níveis de segurança da 
CABSTAR são equiparáveis aos de 
um veículo de passageiros 
convencional. Os bancos do condutor 
e do passageiro dispõem de cintos 
de segurança, dois de 3 pontos e um 
de cintura. As versões Premium vêm 
ainda equipadas com airbag de 
condutor e de passageiro. Para 
garantir a integridade da cabina da 
CABSTAR, ambas as portas estão 
reforçadas por barras de protecção 
contra impactos laterais.

DIREITA: 35,0°
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BEM-VINDO
A BORDO

TECNOLOGIA & PERFORMANCE CABINA DUPLA

6 BANCOS
FÁCIL ACESSO

SE PRECISAR DE MAIS 
ESPAÇO INTERIOR, a CABSTAR 
oferece-lhe as suas versões de Cabina 
Dupla, disponíveis nas versões de 3,5 t 
e 4,5 t. Dotada de portas amplas e de 
degraus laterais que facilitam o acesso 
ao interior, a Cabina Dupla permite 
transportar confortavelmente uma 
equipa de 6 pessoas.

PARA FACILITAR O ACESSO 
AO INTERIOR, a cabina dispõe 
de quatro portas de grande 
abertura e de práticos degraus. E, 
se precisar de transportar carga na 
cabina (por exemplo, ferramentas), 
poderá rebater o banco traseiro e, 
assim, aumentar o espaço 
disponível.
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ESPAÇO DE CARGA

ORGANIZADA 
E EFICIENTE

UMA CABINA ORDENADA torna-se muito mais agradável e 
segura. Por este motivo, a CABSTAR incorpora, pelo menos, 14 
áreas de arrumação diferentes, entre as quais: um espaço para 

documentos tamanho A4 sobre o painel de instrumentos, um 
compartimento central refrigerado com capacidade para latas ou 

pequenas garrafas, um porta-luvas, suportes para copos em 
ambos os lados da cabina, nos quais poderá arrefecer bebidas, um 

espaço porta-objectos no tejadilho e outro de grande capacidade 
atrás do banco central, oculto mas de fácil acesso.

TECNOLOGIA & PERFORMANCE
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GAMA
DE CHASSIS

DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE  
2,8 t, 3,5 t E 4,5 t DE PESO BRUTO, 
com distâncias entre eixos de 2,5 m, 2,9 m 
e 3,4 m, rodado traseiro simples ou duplo 
e cabina simples fixa, rebatível ou cabina 
dupla, a CABSTAR oferece uma gama 
completa de possibilidades na qual 
encontrará a solução mais adequada para 
as necessidades do seu negócio.*

*As imagens apresentadas podem não corresponder às especificações do produto comercializado no mercado português.

SELECÇÃO DE CHASSISTECNOLOGIA & PERFORMANCE

3 DISTÂNCIAS ENTRE EIXOS CABINA SIMPLES, REBATÍVEL OU CABINA DUPLA

TREM TRASEIRO COM RODADO SIMPLES OU DUPLO

Cabina Dupla

Rodado traseiro  
duplo

Rodado traseiro 
simples

3,4 m

2,9 m

2,5 m Cabina Simples Fixa ou Rebatível
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CABINA Cabina Rebatível Cabina Rebatível 
ou Fixa Cabina Rebatível Cabina Dupla Cabina Rebatível Cabina Dupla Cabina Rebatível Cabina Dupla

MOTOR YD25K3 LD-5 (Lo) YD25K3 LD-5 (Mi) ZD30H HD-5

PESO BRUTO (t) 2,8 3,5 3,5 3,5 4,5

RODAS TRASEIRAS Simples Gémeas Gémeas

DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS* /1 /2 /1 /2 /3 /1 /2 /3 /2 /3 /1 /2 /3 /2 /3 /1 /2 /3 /2

MODELOS 28.12 35.12 35.14 35.15 45.15

MOTOR

Potência máxima CV(kW)/rpm 121(90) / 3.600 136 (100) / 3.600 150 (110) / 3.400

Binário máximo Nm/rpm 250 / 1.600-2.800 270 / 1.600-3.200 350 / 1.200

Emissão de gases Euro 5 - Regulamento (CE) nº 715/2007*566/2011

DESCRIÇÃO DO MOTOR

Cilindrada cc 2.488 2.488 2.953

EIXO MOTRIZ

Transmissão 5 velocidades 6 velocidades

CHASSIS

Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas

Largura do chassis mm 752

Secção mm 128 x 52 x 4

Suspensão dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora

Suspensão traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora

Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão

Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servofreio / ABS+EBD

Travões dianteiros Discos ventilados 2 x 48, Øef= 231 Discos ventilados 2 x 52, Øef= 234,6

Travões traseiros Disco sólido 1 x 46 Øef= 238 Discos ventilados 2 x 44, Øef= 241

PESOS

Peso Bruto

Total kg 2.800 3.500 4.500

Eixo dianteiro kg 1.650 1.750 1.750

Eixo traseiro kg 1.650 2.200 3.200

Carga útil Total kg 1.139 1.129 1.805 1.791 1.771 1.797 1.783 1.773 1.628 1.608 1.715 1.700 1.680 1.545 1.525 2.644 2.628 2.608 2.473

Capacidade de reboque com / sem travão auxiliar kg 1.500 / 750 2.000 / 750 3.500 / 750

* Distãncia entre eixos: /1: 2.500 mm /2: 2.900 mm /3: 3.400 mm

26 27

CABSTAR
CHASSIS
A CABSTAR ENCONTRA-SE DISPONÍVEL nas versões de 
2,8 t, 3,5 t e 4,5 t de Peso Bruto e até três distâncias entre 
eixos: 2,5 m, 2,9 m e 3,4 m. As versões de 3,5 t e 4,5 t incluem 
de série rodado traseiro duplo. A Cabina Dupla está disponível 
nas versões 3,5 t e 4,5 t e com distâncias entre eixos de 2,9 m e 
3,4 m. As versões de 3,5 t e 4,5 t vêm equipadas de série com 
suspensão traseira reforçada de alta rigidez. Chassis com 

reforços em C 
com secções de 
128 x 52 x 4 mm Eixo rígido

Travões 
de disco 
traseiros

Depósito de 
combustível 
de 90 litros

Caixa de 
5 ou 6 
velocidades

Suspensão 
dianteira 
independente

Diferencial de 
Deslizamento 
Limitado (LSD) 
opcional

No trem traseiro, a  
CABSTAR vem 
equipada de série com 
suspensões parabólicas 
com amortecedores e 
barra estabilizadora. As 
versões 3,5 t e 4,5 t 
vêm equipadas de série 
com uma suspensão 
reforçada.

Caixa de 
fusíveis

Bateria 
de 12 V

Travões 
dianteiros 
com discos 
ventilados

Pára-choques 
traseiro com 
protecção anti- 
-encastramento Direcção 

eléctrica, de 
cremalheira 
e pinhão

SELECÇÃO DE CHASSISTECNOLOGIA & PERFORMANCE
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TECNOLOGIA & PERFORMANCE EQUIPAMENTO E OPÇÕES

EQUIPAMENTO
E OPÇÕES

1_O COMPUTADOR DE BORDO mantém-no informado. O OCS (Supervisor 
de Mudanças de Óleo) verifica a qualidade do óleo, indicando-lhe a 
quilometragem restante até à próxima mudança de óleo. Outras informações 
importantes incluem: o consumo médio e o consumo actual de combustível, a 
autonomia restante, o tempo e a distância de condução acumulados, a 
velocidade média, a rotação dos pneus, um avisador de manutenção, um sinal de 
engrenagem de mudanças, um conta-quilómetros parcial e um relógio digital.

2_A SUA MÚSICA FAVORITA sempre ao seu alcance com o rádio CD 2DIN 
equipado com Bluetooth®.

3_A CHAVE DE 3 BOTÕES COM FECHO CENTRALIZADO permite-lhe 
abrir e fechar as portas da cabina da CABSTAR à distância.

4_O NISSAN CONNECT é um sistema completo de navegação, 
comunicações e entretenimento audiovisual. 

5_ESPELHOS RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS que 
poderá ajustar com um só toque.

6_DESFRUTE DE UM MAIOR CONFORTO na cabina, graças ao sistema 
de ar condicionado da CABSTAR.

1 2

3

5 6

4
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TECNOLOGÍA Y PRESTACIONES EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

EQUIPAMIENTO
Y OPCIONES

1_EL ORDENADOR DE VIAJE te mantiene informado. El chivato de Cambio 
de Aceite monitoriza la calidad del aceite y te indica el kilometraje restante 
hasta el próximo cambio de aceite. Otros indicadores muestran el consumo 
actual y medio, autonomía restante, tiempo y distancia de conducción 
acumulados, velocidad media, rotaciones de las ruedas, avisos de 
mantenimiento, avisos de cambio de marcha para una conducción óptima, 
cuentakilómetros y reloj digital.

2_TU MúSICA FAVORITA siempre al alcance con el Equipo de Radio CD 
2DIN con Bluetooth®.

3_LA LLAVE DE 3 BOTONES CON CIERRE CENTRALIZADO te permite 
abrir y cerrar a distancia las puertas de la cabina.

4_NISSAN CONNECT te proporciona navegación, comunicaciones y 
entretenimiento audiovisual integrados, todo en uno. 

5_RETROVISORES REGULABLES ELéCTRICAMENTE que puedes 
ajustar con un solo toque.

6_DISFRUTA DE UN MAYOR CONFORT en la cabina gracias a su sistema 
de aire acondicionado.
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A GAMA CABSTAR é reconhecida 
pelo seu alto valor residual. A razão é 

muito simples: qualquer negócio 
procura reduzir custos sem deixar de 
ser eficiente e a CABSTAR contribui 

para isso. Não só tem uma capacidade 
de carga líder na sua classe, como 

também vem equipada com motores 
Euro 5 que ajudam a reduzir o consumo 

de combustível e as emissões de CO2 
até 8%, permitindo-lhe percorrer longas 

distâncias parando menos vezes para 
abastecer. O intervalo entre revisões é 
de 30.000 km ou 12 meses, pelo que 
serão poucos os períodos durante os 

quais a sua CABSTAR ficará imobilizada. 
E, graças à sua cabina rebatível, o 

acesso ao motor ou à caixa de 
velocidades é extremamente simples, o 

que reduz os custos de oficina.

A MELHOR OPÇÃO 
PARA O SEU NEGÓCIO

ATÉ 30.000 km ENTRE REVISÕES
CABINA FIXA OU REBATÍVEL

O SISTEMA DE ASSISTÊNCIA AO ARRANQUE EM SUBIDA (Easy Hill Start/EHS) 
e o computador de bordo também ajudam a CABSTAR a reduzir os custos de 
manutenção. Além de lhe proporcionar uma condução mais confortável, o EHS ajuda a 
proteger a embraiagem e o eixo motriz durante o duro esforço da condução diária. O 
indicador de mudança de velocidade do computador de bordo optimiza o manuseamento 
da caixa, reduzindo assim o nível de consumo de combustível. Concebida com os mais 
elevados padrões de qualidade e protegida por eficazes medidas anticorrosão, a 
CABSTAR dispõe de uma garantia total de 3 anos ou 100.000 km e ainda 6 anos de 
garantia por perfuração por corrosão.

3 AnOS
 ENTRE REVISÕES

3 AnOS
 ENTRE REVISÕES DE GARANTIA

TECNOLOGIA & PERFORMANCE TECNOLOGIA & PERFORMANCE
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BUSINESS READy

A NISSAN AJUDA-O A ACELERAR  
O SEU NEGÓCIO COM A  

SOLUÇÃO BUSINESS READY.

PREPARE-SE
PARA O TRABALHO

A NISSAN OFERECE-LHE  uma solução que vai ao encontro das necessidades mais 
específicas do seu negócio.

CARROÇARIAS NISSAN

•  Prontas a utilizar

•  Qualidade e fiabilidade Nissan

•  Entrega imediata (*)

•  Preço único de veículo

(*) Para veículos em stock.  Prazo de entrega reduzido para pedidos realizados à fábrica 

Caixa aBERTaBERTaBERT

CAMIÕES COMPLETOS 
PRONTOS PARA TRABALHAR 
Agora, pode adquirir o veículo 
ideal para o seu negócio 
directamente no seu 
Concessionário Nissan, sem ter 
de visitar um carroçador e sem 
esperas. A nossa gama Business 
Ready oferece-lhe uma ampla 
variedade de modelos CABSTAR 
com carroçaria, com caixa 
fechada, caixa aberta ou báscula. 
Tudo o que tem de fazer é ir 
buscá-lo ao seu Concessionário 
Nissan e estará pronto para 
começar a trabalhar!

UM ÚNICO INTERLOCUTOR: 
MAIS FÁCIL, MAIS 
ECONÓMICO
Nunca foi tão fácil ter um 
camião com carroçaria. Basta 
falar com o seu Concessionário 
Nissan, o qual o ajudará a 
encontrar a solução Business 
Ready mais adequada ou a 
preparar qualquer carroçaria 
especial, com uma só factura, a 
máxima rapidez e as condições 
económicas mais competitivas.

3 ANOS DE 
GARANTIA TOTAL NISSAN 
Os produtos da gama Business 
Ready são fabricados segundo 
os mais rigorosos controlos de 
qualidade, o que permite à 
Nissan garantir a fiabilidade de 
todos os seus veículos 
comerciais. Tanto o veículo 
como a carroçaria estão 
cobertos pela garantia total de 
3 anos da Nissan, que também 
inclui assistência em viagem 
gratuita, 24 horas por dia, em 
toda a Europa.

TECNOLOGIA & PERFORMANCE

BÁSCULA
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PAINÉIS LATERAIS
•  Perfis de alumínio extrudido com 30 mm de espessura e  

400 mm de altura.
•  Face interior plana.
•  A face exterior dispõe de uma calha para ser utilizada com 

sistemas de fixação com ganchos.
•  Totalmente rebatível.
•  Dobradiças de segurança em ferro forjado. Não necessitam 

manutenção.
•  Dobradiças com sistema de deslizamento com teflon para 

assegurar um bom funcionamento sem ruídos nem folgas 
durante toda a vida do veículo.

•  Não requer pilares nas extremidades para facilitar as 
operações de carga.

ÁREA DE CARGA
•  Aço plissado soldado. Contraplacado de 15 mm com 

protecção contra o desgaste e a humidade.
•  Antiderrapante com alta resistência à abrasão.

PROTECÇÃO DA CABINA
•  Divisória em aço.
•  Permite a visibilidade da circulação à retaguarda e da zona 

de carga.

FIXAÇÃO DA CARGA
•  Até 10 ganchos de carga retrácteis no piso. De acordo com os 

testes DIN, asseguram uma tracção de 400 kg.
•  8 pontos de fixação da carga na divisória de protecção da cabina.

EQUIPAMENTO
•  Taipais laterais rebatíveis.
•  Ganchos de fixação da carga no piso.
•  Exemplo de fixação de ganchos exteriores.

CABSTAR 
CAIXA ABERTA

TECNOLOGIA & PERFORMANCE BUSINESS READy

PAINÉIS LATERAIS
•  Duas opções à escolha:
 -  Perfis de alumínio extrudido com 30 mm de espessura e 

400 mm de altura.
 - Aço galvanizado pintado em poliéster branco.

•  Dobradiças de segurança em ferro forjado. Não necessitam 
manutenção.

•  Porta traseira com abertura automática ou manual no 
descarregamento. A dobradiça dupla inferior permite 
rebatimento.

ÁREA DE CARGA
•  Lâmina de aço galvanizado com 3 mm de espessura pintada 

em poliéster.
•  Alta resistência a impactos e abrasão.

PROTECÇÃO DA CABINA
•  Divisória inferior em aço com 3 mm de espessura, resto 

puncionado de 2 mm.

FIXAÇÃO DA CARGA
•  Ganchos de carga retractéis no piso. De acordo com os testes 

DIN, asseguram uma tracção de 400 kg.
• 4 ganchos de fixação inferiores de alta capacidade (1.000 kg).

ACCIONAMENTO
•  Cilindro hidráulico de 4 fases com capacidade até 3.000 kg.
•  Ângulo máximo de inclinação da caixa: 45º.
•  Duas soluções de accionamento da báscula:
 -  Grupo electro-hidráulico com laterais em alumínio. Leve, 

silencioso e preciso. Comando extraível para o exterior.
 -  Grupo electromecânico com tomada de força com laterais 

de aço. Utilização intensiva e actuação rápida. Comando no 
interior da cabina.

•  Avisador acústico de funcionamento.
•  Interruptor de corte da corrente para evitar fugas em paragens 

prolongadas.
•  Fusível de segurança eléctrico e cabo anti-tombo em caso de 

ruptura acidental do dispositivo anti-tombo.

CABSTAR 
CAIXA BASCULANTE

Cabina Simples Basculante
Distância entre eixos /1 (2.500 mm) /2 (2.900 mm)

MMA 3,5 t 3,5 t
Dimensões da caixa (exterior/interior) (mm)
Comprimento 3.150 / 3.080
Largura 1.900 / 1.840
Altura 400
Altura da área de carga 1.000
Superfície de carga (m2) 5,7
Nº de europaletes 4
Pesos (kg)
Peso caixa lat. alumínio 610
Peso da caixa lat. aço 560
Peso da caixa de ferramentas 
de grande volume - 130

Carga útil máxima 1.239 1.034

EQUIPAMENTO (Imagens laterais)
•  Caixa de ferramentas de grande volume, em aço 

galvanizado de 2 mm em DEE 2.900 mm.
•  Caixa de ferramentas.
•  Comando extraível (electro-hidráulico).
•  Comando na cabina (electromecânico).

Cabina Simples Basculante Cabina Dupla
Distância 

entre eixos
/1  

(2.500 mm)
/2  

(2.900 mm)
/3  

(3.400 mm)
/2  

(2.900 mm)
/3  

(3.400 mm)
MMA 2.8 t / 3,5 t 2.8 t / 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t
Dimensões da caixa (exterior/interior) (mm)

Comprimento 2.950 
/ 2.890

3.720 
/ 3.660

4.550 
 / 4.490

2.950  
/ 2.890

3.720 
/ 3.660

Largura 2.100 / 2.040
Altura 400
Altura da área de 
carga 950

Nº de europaletes 5 7 8 5 7
Pesos (kg)
Peso da caixa 205 265 285 205 265
Carga útil máx. 1.600 1.526 1.486 1.423 1.343

34 35
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PAINÉIS LATERAIS E FRONTAL
•  Duas opções à escolha:
 - Alumínio com 1 mm de espessura, plano sem rebites.
 - Painel de poliéster com 2 mm de espessura.

•  Reforços verticais interiores de alumínio extrudido e aço.

TECTO
•  Poliéster reforçado com fibra. Translúcido.

ÁREA DE CARGA
•  Aço plissado soldado. Contraplacado de 15 mm com 

protecção contra o desgaste e a humidade. Ganchos de 
fixação.

PORTAS TRASEIRAS
•  Abertura de 270º com retentor.
•  3 dobradiças de aço inoxidável por porta.
•  Fecho em aço inoxidável encastrado na porta com chave.

PROTECÇÕES E FIXAÇÕES DE CARGA
•  Quatro protecções (três de alumínio alcatifado e um rodapé).
•  2 calhas perimétricas para engate de carga (tubos niquelados).
•  Ganchos de carga retrácteis no piso cujos testes s/DIN 

asseguram uma tracção de 400 kg.

EQUIPAMENTO ADICIONAL
•  Spoiler de tejadilho.
•  Luz interior orientável de 21W.
•  Dois pára-choques de protecção de cais.
•  Escada e pega de acesso à caixa.

CABSTAR 
CAIXA FECHADA

Cabina Simples Basculante
Distância entre eixos /2 (2.900 mm) /3 (3.400 mm)

MMA 3,5 t 3,5 t
Dimensões da caixa (exterior/interior) (mm)
Comprimento 3.800 / 3.670 4.600 / 4.448
Largura 2.080 / 1.970
Altura 2.390 / 2.260
Altura da área de carga 900
Acesso porta posterior 
(largura x altura) 1.920 / 2.190

Superfície de carga (m2) 7,3 8,9
Volume de carga (m3) 16,5 20
Nº de europaletes 6 7
Pesos (kg)
Peso da caixa 550 610
Carga útil máxima 1.233 1.163

EQUIPAMENTO (Imagens laterais)
•  Luz interior.
•  Protecção de painéis laterais.
•  Ganchos de fixação da carga no piso.
•  Abertura de portas de 270°.
•  Escada de acesso.

TECNOLOGIA & PERFORMANCE
36 37

ESTILO

C O R E S

E  S  T  O  F  O  S

Branco - 326 / S Prata - KY0 / M

Vermelho - Z10 / S Azul - TT2 / S

M: METALIZADO           S: SÓLIDO

Estofos PREMIUMEstofos BASIC/COMFORT

A CABSTAR está disponível em quatro cores padrão.
Também está disponível noutras cores especiais, a pedido.
Consulte o seu Concessionário Nissan.
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ACESSÓRIOS

A C E S S Ó R I O S

1) Tapetes têxteis e de borracha
2) Gancho de reboque
3) Kit de lâmpadas e fusíveis sobresselentes
4) Acessórios de segurança

A NISSAN DESENVOLVEU 
PARA A CABSTAR UMA 
AMPLA GAMA DE 
ACESSÓRIOS para lhe 
oferecer uma solução específica 
para cada necessidade de 
utilização do veículo. Entre os 
acessórios disponíveis 
encontram-se: alarme NATS, 
equipamento áudio de altas 
prestações, ar condicionado, 
mesa portátil, faróis de nevoeiro, 
porcas de segurança para as 
rodas, etc.

1

2

4

3
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O COMPROMISSO NISSAN O COMPROMISSO NISSAN

O COMPROMISSO NISSAN
Se o seu automóvel se avariar é um contratempo. Se o seu camião se avariar é uma situação muito grave para o seu negócio. Mesmo 
os tempos de espera na oficina são tempos mortos em que a sua CABSTAR não está a render. A Nissan compreende a dura realidade 
dos factos. Por isso, tentamos garantir que o seu veículo esteja sempre onde deve estar: na estrada, a trabalhar para si.

SEGURANÇA INTRÍNSECA
O exigente processo de construção e os rigorosos controlos de qualidade fazem com que a sua CABSTAR seja uma máquina de 
precisão, o que confirma a boa reputação da Nissan. A CABSTAR foi construída para suportar os trabalhos mais pesados, apresentando 
longas distâncias entre os serviços de manutenção: aos 30.000 km.

SERVIÇO PRIORITÁRIO PARA OS NOSSOS CLIENTES DE VIATURAS COMERCIAIS 
Ainda que, com a CABSTAR, as suas visitas aos Concessionários/Oficinas Autorizadas Nissan sejam raras, ficará tranquilo em saber 
que o seu veículo beneficia da rápida atenção do nosso pessoal técnico qualificado. Por isso, as reparações são realizadas por técnicos 
especializados em Viaturas Comerciais Nissan, com conhecimentos actualizados e formação específica para assegurar-lhe uma 
manutenção rápida e eficiente. Ao contactar o seu Concessionário/Oficina Autorizada Nissan, garantimos que a sua CABSTAR receberá 
a atenção dos nossos técnicos especializados o antes possível. Assim, poderá programar as revisões de rotina do seu veículo quando 
mais lhe convenha, seguro de que quaisquer reparações necessárias serão efectuadas com a máxima prioridade.

SERVIÇO RÁPIDO DA NISSAN
Nem sempre é possível planear uma visita à oficina. Contudo, se tiver uma CABSTAR não precisa de se preocupar. No Serviço Rápido 
das Oficinas Autorizadas Nissan poderá realizar operações de manutenção de cariz geral (mudança de óleo, pneus, travões, tubo de 
escape, baterias e amortecedores) sem necessidade de marcação prévia, mas sempre a preços fixos. As Oficinas Autorizadas Nissan, 
com um horário de funcionamento mais alargado, cuidarão da sua CABSTAR mesmo depois de um árduo dia de trabalho.

SERVIÇO PAN-EUROPEU DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM* 
Comprar a CABSTAR permite-lhe beneficiar automaticamente do nosso Serviço Pan-europeu de Assistência em Viagem durante o período 
de garantia de Veículo Novo (3 anos ou 100.000 km, o que acontecer primeiro). Se circular pela Europa e tiver uma avaria que esteja 
coberta pela garantia de Veículo Novo da Nissan, basta ligar para o nosso número de Assistência em Viagem (+351 21 383 55 21) e 
receberá assistência rápida em estrada para poder prosseguir o seu caminho. No entanto, se o seu veículo permanecer imobilizado, tanto 
condutor como passageiros poderão usufruir de uma ajuda adicional a cargo do Serviço Pan-europeu de Assistência em Viagem. *

* Caso deseje obter mais informações sobre os Serviços de Assistência em Viagem, consulte por favor a secção 3 do livro de Garantias, Certificado de Manutenção CABSTAR-ATLEON e 
Serviço Pan-europeu de Assistência em Viagem Nissan.

3 ANOS DE GARANTIA
Você tem compromissos com os seus clientes e não pode falhar. Por isso, na Nissan fazemos o possível para o ajudar a cumprir esses 
compromissos com veículos que estão sempre onde devem estar: a trabalhar na estrada. A CABSTAR é um veículo altamente fiável e 
com intervalos entre manutenções muito longos. Além disso, oferece-lhe um conjunto de serviços de excelência, tais como serviço de 
manutenção em horário mais alargado, atenção ao cliente com pessoal especializado e o Serviço Rápido da Nissan.

A CABSTAR tem uma garantia de 3 anos a partir da data de início da garantia ou 100.000 km (o que acontecer primeiro).

6 ANOS DE GARANTIA*
6 anos de garantia por perfuração por corrosão para os veículos a partir da data de início da garantia. 

Você trabalha seja qual for a previsão meteorológica, conduz em todos os tipos de piso e depara-se com as situações mais variadas. 

Por isso, é imprescindível comprar um veículo seguro e resistente, que possa fazer face a todas as situações, todos os dias. Para evitar 
a corrosão, a pintura da CABSTAR foi submetida a um tratamento electrostático. Por sua vez, a carroçaria encontra-se reforçada com 
uma protecção especial anti-gravilha.

* É aconselhável realizar anualmente uma inspecção da perfuração da carroçaria por corrosão num Concessionário/Oficina Autorizada Nissan (independentemente da 
quilometragem do veículo).
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EL COMPROMISO NISSAN
Si tu coche sufre una avería, es un contratiempo. Si tu camión sufre una avería, es un duro golpe para tu negocio. El tiempo de espera 
en el taller es tiempo de inactividad, durante el que tu vehículo no te proporciona beneficios. En Nissan, hemos comprendido esta dura 
realidad comercial. Por eso, hacemos todo lo posible para garantizarte que tu vehículo esté donde debe: trabajando para ti, en la calle o 
la carretera.

FIABILIDAD INTRíNSECA
Un exigente proceso de fabricación y rigurosos controles de calidad hacen del CABSTAR una máquina de precisión, que mantiene la 
reconocida reputación de fiabilidad de Nissan. Está fabricado para soportar el trabajo más duro y largos intervalos de revisión: a los  
30.000 km.

SERVICIO PRIORITARIO PARA LOS CLIENTES DE VEHíCULOS COMERCIALES 
Aunque las visitas a los Concesionarios/Talleres Autorizados Nissan sean poco frecuentes te tranquilizará saber que tu CABSTAR se 
beneficia de la rápida atención de nuestro personal técnico cualificado. Las reparaciones son realizadas por especialistas de Nissan en 
vehículos comerciales, con la información de mantenimiento más actualizada y programas internos de formación para asegurarte una 
reparación rápida y efectiva. Si te pones en contacto con tu Concesionario/Taller Autorizado Nissan, te garantizamos que tu CABSTAR 
recibirá nuestros expertos cuidados lo más rápido posible. Así, podrás programar las revisiones rutinarias cuando sea mejor para tu 
negocio. Y podrás confiar en que cualquier reparación se llevará a cabo con la máxima prioridad.

SERVICIO RÁPIDO NISSAN
Una visita al taller no siempre está programada. Pero con el CABSTAR no tienes por qué preocuparte. En el Servicio Rápido de los 
Talleres Oficiales Nissan puedes realizar operaciones de mantenimiento general (cambio de aceite, neumáticos, frenos, tubo de escape, 
batería y amortiguadores) sin necesidad de cita previa y con un precio preestablecido. Los Talleres Oficiales Nissan, con un amplio 
horario de servicio, cuidarán de tu CABSTAR, incluso después de un duro día de trabajo.

SERVICIO PANEUROPEO DE ASISTENCIA EN CARRETERA* 
Comprar un CABSTAR te proporciona el derecho a los beneficios de nuestro Servicio Paneuropeo de Asistencia en Carretera durante el 
período de garantía de vehículo Nuevo (3 años). Si circulas por Europa y tienes una avería cubierta por la garantía de vehículo nuevo de 
Nissan, puedes llamar a nuestro teléfono de Asistencia en Carretera Nissan (900 112 112 ó al +34 915 141 306, si llamas fuera de 
España). Recibirás una asistencia rápida en carretera para que puedas continuar el viaje. Si no fuera posible y tu vehículo quedara 
inmovilizado, el conductor y pasajeros dispondrán de unos beneficios adicionales a cargo del Servicio Paneuropeo de Asistencia en 
Carretera de Nissan*.

*Si deseas obtener más información sobre los Servicios de Asistencia en Carretera por favor consulta la sección 3 del libro de Garantías, Certificado de Mantenimiento CABSTAR-ATLEON  
y Servicio Paneuropeo de Asistencia en Carretera de Nissan.

3 AÑOS DE GARANTíA
Tú tienes un compromiso con tus clientes. En Nissan, hacemos lo que está en nuestra mano para ayudarte a cumplir con estos 
compromisos, proporcionándote vehículos preparados para estar donde tú los necesitas: trabajando en la carretera. El 
CABSTAR es un vehículo altamente fiable y con largos intervalos de mantenimiento. Además, te ofrece una amplia gama de 
servicios de valor añadido, como un servicio de taller con un horario ampliado, la atención por parte de personal especializado 
o el servicio rápido Nissan.

El CABSTAR está cubierto por una garantía con una validez de 3 años desde la fecha del inicio de la garantía ó 100.000 km (lo que 
antes ocurra). 

6 AÑOS DE GARANTíA
Garantía de perforación por corrosión de 6 años para los vehículos a partir de la fecha de inicio de la garantía. 
Sales a trabajar en las peores condiciones climatológicas. Conduces sobre todo tipo de superficies y te enfrentas a todo tipo de 
situaciones. Por eso, necesitas un vehículo seguro y duradero, que pueda con todo, un día tras otro.
La carrocería de tu CABSTAR está protegida contra la corrosión por un tratamiento electrostático, y la parte inferior del vehículo ha sido 
recubierta con una protección especial contra los golpes de las pequeñas piedras de la calzada. 
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Você desperta a nossa imaginação, pro-
voca o nosso engenho, inspira-nos a 
mudar as regras e a inovar. E para nós, 
inovação não é apenas adicionar coisas 
e suplementos; é derrubar barreiras 
para reinventar o status quo. É desen-
volver soluções inéditas para satisfazer 
os seus desejos mais excêntricos e mais 
pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiência de condução 
mais aliciante, todos os dias.

NA NISSAN, VOCÊ É A 
NOSSA FONTE DE 
INSPIRAÇÃO.

TUDO SOBRE A NISSAN

A NISSAN CABSTAR  
OFERECE-LHE DE SÉRIE:
3 ANOS* DE GARANTIA

6 ANOS DE GARANTIA POR 
PERFURAÇÃO POR CORROSÃO

ATÉ 30.000 km INTERVALOS DE 
REVISÃO

* ou 100.000 km, o que acontecer primeiro
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Tú eres quien enciende nuestra imagi-
nación. Tú, el que despierta nuestro  
ingenio. Tú nos inspiras a cambiar las 
reglas del juego e innovar. Y en Nissan, 
innovar no es sólo añadir y ampliar: es 
cruzar todos los límites para reinventar 
lo establecido. Es desarrollar solu-
ciones inesperadas para satisfacer  
todos tus deseos, desde los más  
prácticos a los más audaces. En Nissan 
diseñamos coches, accesorios y servi-
cios que rompen moldes: hacemos que 
lo práctico sea excitante y lo excitante 
práctico. Todo para ofrecerte cada día 
una experiencia de conducción más 
completa.

EN NISSAN, Tú
DESPIERTAS LO MEJOR
QUE LLEVAMOS DENTRO.

TODO SOBRE NISSAN

NISSAN CABSTAR TE  
OFRECE DE SERIE:
3 AÑOS* DE GARANTíA

6 AÑOS DE GARANTíA DE 
PERFORACIÓN POR CORROSIÓN

HASTA 30.000 km ENTRE REVISIONES

* ó 100.000 km, lo que antes ocurra
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Nissan Cabstar MY’11
Gama e Equipamento
Novembro 2011

CABSTAR BASIC

121CV (90 kW) 2,8 t /1 /2, 5 vel. Cabina Rebatível

121CV (90 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 5 vel. Cabina Fixa

121CV (90 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 5 vel. Cabina Rebatível

136CV (100 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

136CV (100 kW) 3,5 t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

150CV (110 kW) 3,5 t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

150CV (110 kW) 4,5 t /2, 6 vel. Cabina Dupla

Opções
 � Caixa aberta alumínio (Cabina Rebatível) (2) (3)
 � Caixa Basculante eléctrica em alumínio 

(Cabina Rebatível 136CV /1 /2) (2)
 � Caixa Basculante em aço com tomada de força 

(Cabina Rebatível 136CV /1 /2) (2)
 � Caixa de ferramentas (opção ligada à Caixa 

basculante em alumínio ou aço Cabina Rebatível 
136CV /2)

 � Ar condicionado dianteiro 
 � Diferencial de deslizamento limitado + 

relação curta de diferencial (Cabina Rebatível 
121CV 3,5t) (3)

Equipamento de série

 � Travões ABS 

 � Airbag condutor (a partir de 3,5 t)

 � Vidros retrovisores eléctricos dianteiros

 � Rádio-CD 2DIN com Bluetooth®

 � Fecho de segurança de rebatimento da cabina 
(apenas cabina rebatível)

 � Chave com 3 botões, com fecho centralizado
 � Frisos laterais com protecção de salpicaduras
 � Tacógrafo digital (versões 4,5 t)
 � Diferencial de deslizamento limitado + 

relação curta de diferencial (apenas para versões 
com Caixa Basculante em alumínio ou aço) 

 � Suspensão reforçada (a partir de 3,5 t) 
 � Pára-choques traseiro (a partir de 3,5 t)
 � Suporte pneu sobressalente (a partir de 3,5 t)
 � Pneu sobressalente

CABSTAR PREMIUM

136CV (100 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

150CV (110 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

150CV (110 kW) 4,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

Opções
 � Pack Navi: Sistema navegação com ecrã táctil 

de 5", Rádio-CD 2DIN, Reprodutor MP3,  
Porta USB e Tomada de 3,5 mm) (1)

 � Caixa fechada alumínio (versões 136CV /2 /3) (4)
 � Caixa fechada poliéster (versões 136CV /2 /3) (4)

Equipamento de série Comfort +
 � Travões ABS 

	�	 Farois de nevoeiro dianteiros

 � Espelhos retrovisores exteriores eléctricos

	�	 Tecido	especial

	�	 Assistência	de	Arranque	em	Pendente	(EHS)

 � Airbag	condutor	e	passageiro

 � Rádio-CD 2DIN (1)

	�	 Conexão mãos livres Bluetooth®

	�	 Ar	condicionado
 � Ecrã Multifunções
 � Fecho de segurança de rebatimento da cabina  
 � Chave com 3 botões, com fecho centralizado
 � Frisos laterais com protecção de salpicaduras
 � Tacógrafo digital (versões 4,5 t)
 � Suspensão reforçada 
 � Pára-choques traseiro
 � Suporte pneu sobressalente
 � Pneu sobressalente	

CABSTAR COMFORT

136CV (100 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

136CV (100 kW) 3,5 t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

150CV (110 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

150CV (110 kW) 3,5 t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

150CV (110 kW) 4,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

150CV (110 kW) 4,5 t /2, 6 vel. Cabina Dupla

Opções
 � Pack Navi: Sistema navegação com ecrã táctil 

de 5", Rádio-CD 2DIN, Reprodutor MP3, Porta 
USB e Tomada de 3,5 mm) (Cabina Rebatível 
3,5 t) (1) (2)

 � Caixa fechada alumínio (Cabina Rebatível 
136CV /2 /3)

 � Caixa fechada poliéster (Cabina Rebatível 
136CV /2 /3)

 � Ar condicionado dianteiro
 � Diferencial de deslizamento limitado + 

relação curta de diferencial (Cabina Rebatível 
136CV 3,5 t) (2)

Equipamento de série Basic +
 � Travões ABS 

	�	 Farois	de	nevoeiro	dianteiros

	�	 Espelhos	retrovisores	exteriores	eléctricos

 � Airbag condutor

 � Rádio-CD 2DIN (1)

	�	 Conexão	mãos	livres	Bluetooth®

	�	 Ar	condicionado	(apenas para versões com 
caixa fechada alumínio ou poliéster)

	�	 Ecrã	Multifunções
 � Fecho de segurança de rebatimento da cabina 

(apenas cabina rebatível)
 � Chave com 3 botões, com fecho centralizado
 � Frisos laterais com protecção de salpicaduras
 � Tacógrafo digital (versões 4,5 t)
 � Suspensão reforçada 
 � Pára-choques traseiro
 � Suporte pneu sobressalente
 � Pneu sobressalente

11
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(1) Opção Pack Navi incompatível com a Rádio-CD 2DIN de série.
(2) Opções incompativeis.
(3) Caixa aberta alumínio incompatível com Diferencial de deslizamento limitado + relação curta de diferencial.
(4) Opções Caixa fechada alumínio e Caixa fechada poliéster estão associadas ao Pack Navi.



Nissan Cabstar MY'11 (I) 
Especificações técnicas 28.12 e 35.12 (1)
Novembro 2011
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28.12 35.12
  MMA 2.800 Kg 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Lo) 121CV (90 kW)
  Transmissão Manual de 5 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Cabina simples (Rebatível e fixa)
  Rodas traseiras Simples Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 121 (90) / 3.600
Binário máximo  Nm/rpm 250 / 1.600 - 2.800
Emissão de gases Euro5 (EC) 715/2007 - (EC) 566/2011

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.488
Diâmetro x curso mm 89 x 100
Relação de compressão 15,9 : 1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF
Bateria V 12
Starter kW 2,2
Alternador A 150

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança 1ª 4,660
  2ª 2,390
  3ª 1,380
  4ª 1,000
  5ª 0,830
  6ª N/A
  marcha atrás 4,094
Tipo diferencial Diferencial curto com bloqueio de diferencial tipo LSD
Relação final 4,111 / ND 4,111 / 4,625

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão.
Raio de viragem entre paredes m 5,29 5,93 5,28 5,92 6,73
Raio de viragem entre lancis m 4,80 5,44 4,79 5,43 6,22
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Disco ventilado 2 x 48, Øef= 231
Travões traseiros Disco sólido 1 x 46, Øef= 238
Jantes dianteiras 5 J 15, simples
Jantes traseiras 5 J 15, simples 5 J 15, gémea
Pneus 195/70R 15 

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90



Nissan Cabstar MY'11 (II) 
Especificações técnicas 28.12 e 35.12 (2)
Novembro 2011
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28.12 35.12
  MMA 2.800 Kg 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Lo) 121CV (90 kW)
  Transmissão Manual de 5 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Cabina simples (Rebatível e fixa)
  Rodas traseiras Simples Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano km/h 133,2 131,6
Regime motor a 90 km/h rpm 2.566 2.512
Pendente máxima % > 30
Pendente máxima no arranque % > 30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.116
Ãngulo abatimento cabina 45º
Largura da carroçaria   
(de porta a porta)  

1.850

Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores Basic: 2.265 / Comfort: 2.529
Dianteira 1.063
Distância entre eixos 2.500 2.900 2.500 2.900 3.400
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

983 1.283 983 1.283 1.583

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.546 5.246 4.546 5.246 6.046

Largura dianteira  1.573
Largura traseira  1.530 1.396
Largura do eixo traseiro  1.729 1.808

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e zona de carga 650
Comprimento zona de carga Std 2.974 3.674 2.974 3.674 4.474
  Mín 2.651 3.150 2.702 3.362 4.200
  Máx 3.476 4.136 3.476 4.136 4.961
Largura carroçaria  Máx 2.250
Máximo traseira 1.625 1.885 1.625 1.885 2.210
Comprimento máximo (veículo completo) 5.189 5.849 5.189 5.849 6.674

PESoS (Kg) (1)
MMA  Total 2.800 3.500
   eixo dianteiro 1.650 1.750 
   eixo traseiro 1.650 2.200
Peso em vazio Total 1.661 1.671 1.695 1.709 1.729
  delante 1.220 1.227 1.224 1.230 1.240
  detrás 441 444 471 479 489
Carga útil Total 1.139 1.129 1.805 1.791 1.771
   eixo dianteiro 430 423 526 520 510
   eixo traseiro 1.209 1.206 1.729 1.721 1.711
Capacidade de arrasto com travão 1.500 2.000
Capacidade de arrasto sem travão 750

(1) Peso em vazio (Cabina Fixa) 10 Kg menos.



Nissan Cabstar MY'11 (III) 
Especificações técnicas 35.14 (1)
Novembro 2011

35.14
  MMA 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Mi) 136CV (100 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 136 (100) / 3.600
Binário máximo  Nm/rpm 270 / 1.600 - 3.200
Emissão de gases Euro5 (EC) 715/2007 - (EC) 566/2011

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.488
Diâmetro x curso mm 89 x 100
Relação de compressão 15,9 : 1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF
Bateria V 12
Starter kW 2,2
Alternador A 150

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança 1ª 5,357
  2ª 3,154
  3ª 2,041
  4ª 1,365
  5ª 1,000
  6ª 0,790
  marcha atrás 4,830
Tipo diferencial Diferencial curto com bloqueio de diferencial tipo LSD
Relação final 4,111 / ND

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão
Raio de viragem entre paredes m 5,28 5,92 6,73 5,96 6,77
Raio de viragem entre lancis m 4,79 5,43 6,22 5,47 6,27
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Disco ventilado 2 x 48, Øef= 231
Travões traseiros Disco sólido 1 x 46, Øef= 238
Jantes dianteiras 5 J 15, simples
Jantes traseiras 5 J 15, gémea
Pneus 195/70R 15 

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90 11
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Nissan Cabstar MY'11 (IV) 
Especificações técnicas 35.14 (2)
Novembro 2011

35.14
  MMA 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Mi) 136CV (100 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano km/h 134,5
Regime motor a 90 km/h rpm 2.274
Pendente máxima % > 30
Pendente máxima no arranque % > 30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.116
Ãngulo abatimento cabina 45º –
Largura da carroçaria   
(de porta a porta)  

1.850

Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores Basic: 2.265 / Comfort e Premium: 2.529
Dianteira 1.063
Distância entre eixos 2.500 2.900 3.400 2.900 3.400
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

983 1.283 1.583 1.283 1.583

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.546 5.246 6.046 5.246 6.046

Largura dianteira  1.573
Largura traseira  1.396
Largura do eixo traseiro  1.808

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND 3

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e zona de carga 650 1.650
Comprimento zona de carga Std 2.974 3.674 4.474 2.674 3.474
  Mín 2.704 3.364 4.202 2.077 3.198
  Máx 3.476 4.136 4.961 3.136 3.961
Largura carroçaria  Máx 2.250
Máximo traseira 1.625 1.885 2.210 1.885 2.210
Comprimento máximo (veículo completo) 5.189 5.849 6.674 5.849 6.674

PESoS (Kg) 
MMA  Total 3.500
   eixo dianteiro 1.750 
   eixo traseiro 2.200
Peso em vazio Total 1.703 1.717 1.737 1.872 1.892
  delante 1.226 1.232 1.242 1.312 1.332
  detrás 477 485 495 560 560
Carga útil Total 1.797 1.783 1.773 1.628 1.608
   eixo dianteiro 524 518 508 438 418
   eixo traseiro 1.723 1.715 1.705 1.640 1.640
Capacidade de arrasto com travão 3.500
Capacidade de arrasto sem travão 750 11
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Nissan Cabstar MY'11 (V) 
Especificações técnicas 35.15 (1)
Novembro 2011

35.15
  MMA 3.500 Kg
  Motor zD30H HD-5 150CV (110 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 150 (110) / 3.400
Binário máximo  Nm/rpm 350 / 1.200
Emissão de gases Euro5 2005/55/EC - 2008/74/EC

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.953
Diâmetro x curso mm 96 x 102
Relação de compressão 15,9 : 1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF
Bateria V 12
Starter kW 2,5
Alternador A 135

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança 1ª 5,357
  2ª 3,154
  3ª 2,041
  4ª 1,365
  5ª 1,000
  6ª 0,790
  marcha atrás 4,830
Tipo diferencial N/D
Relação final 4,111 / ND

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão
Raio de viragem entre paredes m 5,28 5,92 6,73 5,96 6,77
Raio de viragem entre lancis m 4,79 5,43 6,22 5,47 6,27
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Disco ventilado 2 x 48, Øef= 231
Travões traseiros Disco sólido 1 x 46, Øef= 238
Jantes dianteiras 5 J 15, simples
Jantes traseiras 5 J 15, gémea
Pneus 195/70R 15 

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90 11
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Nissan Cabstar MY'11 (VI) 
Especificações técnicas 35.15 (2)
Novembro 2011

35.15
  MMA 3.500 Kg
  Motor zD30H HD-5 150CV (110 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano Km/h 136
Regime motor a 90 km/h rpm 2.361
Pendente máxima % > 30
Pendente máxima no arranque % > 30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.116
Ãngulo abatimento cabina 45º –
Largura da carroçaria   
(de porta a porta)  

1.850

Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores 2.529
Dianteira 1.063
Distância entre eixos 2.500 2.900 3.400 2.900 3.400
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

983 1.283 1.583 1.283 1.583

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.546 5.246 6.046 5.246 6.046

Largura dianteira  1.573
Largura traseira  1.394
Largura do eixo traseiro  1.806

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND 3

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e zona de carga 650 1.650
Comprimento zona de carga Std 2.974 3.674 4.474 2.674 3.474
  Mín 2.807 3.484 4.348 2.294 3.471
  Máx 3.476 4.136 4.961 3.136 3.961
Largura carroçaria  Máx 2.250
Máximo traseira 1.625 1.885 2.210 1.885 2.210
Comprimento máximo (veículo completo) 5.189 5.849 6.674 5.849 6.674

PESoS (Kg)
MMA  Total 3.500
   eixo dianteiro 1.750 
   eixo traseiro 2.200
Peso em vazio Total 1.785 1.800 1.820 1.955 1.975
  delante 1.273 1.279 1.289 1.359 1.379
  detrás 512 521 531 596 596
Carga útil Total 1.715 1.700 1.680 1.545 1.525
   eixo dianteiro 477 471 461 391 371
   eixo traseiro 1.688 1.679 1.669 1.604 1.604
Capacidade de arrasto com travão 3.500
Capacidade de arrasto sem travão 750 11
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Nissan Cabstar MY'11 (VII) 
Especificações técnicas 45.15 (1)
Novembro 2011

45.15
  MMA 4.500 Kg
  Motor zD30H HD-5 150CV (110 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 150 (110) / 3.400
Binário máximo  Nm/rpm 350 / 1.200
Emissão de gases Euro5 2005/55/EC - 2008/74/EC

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.953
Diâmetro x curso mm 96 x 102
Relação de compressão 15,9 : 1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF
Bateria V 12
Starter kW 2,5
Alternador A 135

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança (Caixa robotizada) 1ª 5,357
  2ª 3,154
  3ª 2,041
  4ª 1,365
  5ª 1,000
  6ª 0,790
  marcha atrás 4,830
Tipo diferencial N/D
Relação final 4,375 / ND

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão
Raio de viragem entre paredes m 5,29 5,94 6,74 5,95
Raio de viragem entre lancis m 4,79 5,43 6,23 5,44
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Discos ventilados 2 x 52, Øef= 234,6
Travões traseiros Disco ventilados 2 x 44, Øef= 241
Jantes dianteiras 5½ J 16, simple
Jantes traseiras 5½ J 16, gemelas
Pneus 185/75R 16 

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90 11
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Nissan Cabstar MY'11 (VIII) 
Especificações técnicas 45.15 (2)
Novembro 2011

45.15
  MMA 4.500 Kg
  Motor zD30H HD-5 150CV (110 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900)

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano Km/h 90
Regime motor a 90 km/h rpm 2.485
Pendente máxima % > 30
Pendente máxima no arranque % > 30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.135
Ãngulo abatimento cabina 45º –
Largura da carroçaria   
(de porta a porta)  

1.850

Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores 2.529
Dianteira 1.063
Distância entre eixos 2.500 2.900 3.400 2.900
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

1.183 1.483 1.883 1.483

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.746 5.446 6.346 5.446

Largura dianteira  1.569
Largura traseira  1.492
Largura do eixo traseiro  1.919

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND 3

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e zona de carga 650 1.650
Comprimento zona de carga Std 3.174 3.874 4.774 2.874
  Mín 3.126 3.851 4.766 2.358
  Máx 3.476 4.136 4.961 3.136
Largura carroçaria  Máx 2.250
Máximo traseira 1.625 1.885 2.210 1.885
Comprimento máximo (veículo completo) 5.189 5.849 6.674 5.849

PESoS (Kg)
MMA  Total 4.500
   eixo dianteiro 1.750 
   eixo traseiro 3.200
Peso em vazio Total 1.856 1.872 1.892 2.027
  delante 1.261 1.268 1.278 1.348
  detrás 595 604 614 679
Carga útil Total 2.644 2.628 2.608 2.473
   eixo dianteiro 489 482 472 402
   eixo traseiro 2.605 2.596 2.586 2.521
Capacidade de arrasto com travão 3.500
Capacidade de arrasto sem travão 750 11
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Nissan Cabstar MY'11 (IX) 
Especificações técnicas 35.14 Caixa Basculante (1)
Novembro 2011

35.14 CAIxA BASCULANtE
  MMA 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Mi) 136 CV (100 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível)

Caixa basculante Alumínio Aço
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 1/ (2.500) 2/ (2.900)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 136 (100) 3.600
Binário máximo  Nm/rpm 270/1.600-3.200
Emissão de gases Euro5 (EC) 715/2007 – (EC) 566/2011

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.488
Diâmetro x curso mm 89 x 100
Relação de compressão 15,9:1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador
Bateria V 12
Starter kW 2,2
Alternador A 150
Acionamento caixa basculante Electro-hidráulico Mecânico (tomada da força)-hidráulico

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança 1ª 5,357
  2ª 3,154
  3ª 2,041
  4ª 1,365
  5ª 1,000
  6ª 0,790
  marcha atrás 4,830
Tipo diferencial Diferencial curto com bloqueio de diferencial tipo LSD
Relação final 4,111

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão
Raio de viragem entre paredes m 5,28 5,92 5,28 5,92
Raio de viragem entre lancis m 4,79 5,43 4,79 5,43
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Discos ventilados 2 x 48, Øef= 231
Travões traseiros Disco sólido 1 x 46, Øef= 238
Jantes dianteiras 5 J 15, simples
Jantes traseiras 5 J 15, gémeas
Pneus 195/70 R15

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90 11
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Nissan Cabstar MY'11 (X) 
Especificações técnicas 35.14 Caixa Basculante (2)
Novembro 2011

35.14 CAIxA BASCULANtE
  MMA 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Mi) 136 CV (100 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível)

Caixa basculante Alumínio Aço
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900)* 1/ (2.500) 2/ (2.900)*

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano km/h 134,5
Regime motor a 90 km/h rpm 2.274
Pendente máxima % >30
Pendente máxima no arranque % >30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.116
Ãngulo abatimento cabina 45º
Largura da carroçaria (de porta a porta)  1.850
Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores 2.265 
Dianteira 1.063
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

1.300 1.599 1.300 1.599

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.862 5.561 4.862 5.561

Largura dianteira  1.573
Largura traseira  1.398
Largura do eixo traseiro  1.808

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e  
caixa basculante

650 1.350 650 1.350

Comprimento zona de carga caixa basculante 3.150
Comprimento caixa de carga 1.900
Altura caixa de carga 400

PESoS (Kg)
MMA  Total 3.500
   eixo dianteiro 1.750 
   eixo traseiro 2.200
Peso em vazio Total 2.224 2.374 2.274 2.424
  delante 1.263 1.205 1.268 1.205
  detrás 961 1.169 1.006 1.219
Carga útil Total 1.276 1.126 1.226 1.076
  carga máxima eixo dianteiro 487 545 482 545
  carga máxima eixo traseiro 1.239 1.031 1.194 981
Capacidade de arrasto com travão 3.500
Capacidade de arrasto sem travão 750

* Inclui caixa de ferramentas grande volume atrás da cabina.
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SUPERESTRUTURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

 

 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

∗ Marca – MAZZOCCHIA  
∗ Modelo – MINISTAR B  
∗ Capacidade geométrica – 7 m3 
∗ Caixa de recolha, totalmente reforçada para recolha e transporte de resíduos, com 

estanquicidade absoluta e baixa manutenção 
∗ Sistema de compactação hidráulico, através de placa 
∗ Taxa de compactação 3:1 
∗ Descarga por basculamento traseiro do contentor a 85º. 
∗ Estabilizadores traseiros, de comando hidráulico 
∗ Manómetros de controlo de pressão das bombas 
∗ Válvula de segurança de sobrepressão do circuito hidráulico 
∗ Sistema de gestão por PLC 
∗ Elevador de contentores para elevação e basculament o de contentores de 80 a 1100 

lts. norma DIN e OCHNER, com possibilidade de desca rga simultânea de dois 
contentores com capacidade até 360 litros. Descarga  através da aba do contentor , por 
sistema de pivot Din e por asas metálicas do tipo “ Ochsner”. A elevação do contentor 
é feita desde aposição de repouso ( no chão ) 

∗ Os cilindros de basculamento e elevação dos contentores estão colocados na parte exterior 
da caixa  

∗ Farolim rotativo amarelo para sinalização (pirilampo) colocado na parte superior, visível de 
todas as direções 

∗ Iluminação com projetor nas zonas de trabalho e onde os trabalhadores são transportados. 
∗ Comandos na retaguarda, e no interior da cabina 
∗ Avisador, na retaguarda , para indicação ao motorista de que a viatura poser posta em 

marcha. 
∗ Estribos(dois) na retaguarda antiderrapantes , para transporte de pessoal com proteção 

lateral dos operadores, em conformidade com a norma 1501-1 
∗ Câmara de vídeo, instalada na traseira da viatura com monitor na cabina 
∗ Equipada com enrolador e mangueira para elevação dos sistemas de contentorização 

enterrada , tipo “ citytainer”  
 



CATÁLOGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

VIATURA LAVA CONTENTORES 



Mercedes-Benz Novo Atego

Gama: Mercedes-Benz Novo Atego 

Modelo: Novo Atego 1524L/42 Ch. Cab. BlueTec5 

Bm. 97027512  P07   
Tipo de veiculo: Chassis 

Cabina: Cabina S 

Cilindrada do motor: 6374 ccm 

Potência do motor: 175 kW/ 238 cv 

Dist. entre eixos: 4160 mm 

 Esta imagem pode diferir da configuração individual do veiculo. 



Pintura: 

Cabina: 
 MB 9147 Branco Ártico 

Pintura dos chassis: 
 MB 7350 Cinzento Nova 

Pintura das jantes: 
 MB 9205 Prateado Camião 

Equipamento do veículo:

Distribuição de carga entre os eixos 

Peso bruto 15,0 t (5,1/10,5) 

Motor 
Motor OM 906 LA, 238cv / 2200 r.p.m. 
Motor Euro 5 - BlueTec 5 
Travão ao motor Mercedes-Benz 
TDF com flange, binário máx. 600 Nm 
União flexível para TDF 
Sistema Start-Stop do motor 

Embraiagem & Caixa de velocidades 

Caixa de velocidades G 85-6/6.7-0.73 
Caixa de velocidades de comando manual 

Eixos e suspensão 

Eixo dianteiro 5,3 t 
Eixo traseiro H4 para 11 Ton. coroa 390 mm 
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro 
Relação do eixo i=4,778 - HL2/6 
Molas dianteiras 5,1 ton. parabolicas 
Suspensão pneumática no eixo traseiro 
Barra estabilizadora dianteira 
Barra estabilizadora traseira 

Jantes e pneus 

Jantes 7,50 x 19,5 para pneus 285/70 R 19,5 
Roda sobressalente montada final chassis 
Protecção nas porcas das rodas 
Roda suplente / jante suplente 
N39M17 75   3x   285/70 R 19,5   Fora de estrada   Bridgestone   R 227 
N39M77 75   4x   285/70 R 19,5   Tracção (M+S)   Bridgestone   M 729 

Chassis e componentes agregados 

Direcção assistida LS 6/LS 8 
Depósito de combustível 125 L em plástico 
Deposito AdBlue 25 l 



Tampa do depósito de combustível com chave 
Filtro no bocal de enchimento do depósito 
Silencioso de inox e catalizador SCR 
Saída de escape vertical 
Diagnóstico a bordo avançado com monit. NOx 
Guarda-lamas anti-spray 
Guarda lamas 
Barra dianteira anti-encastramento 
Protecção lateral 
Pára-choques traseiro CE 

Sistema de travão 

Protecção do sistema de travagem 
Travões com sistema de 2 circuitos 
Travão dependente da carga 
Ajuste de travão automático 
Travões de disco frente e traseira 
Sistema de travagem ABS 
Secador de ar comprimido  - mono câmara 

Cabina - exterior 
Cabina S 
Painel traseiro da cabina sem janelas 
Tecto de abrir 
Espelho retrovisor do condutor eléctrico 
Espelho de aproximação à frente, aerodinâmico 
Retrovisor de ângulo morto, lado do passageiro 
Retrovisor para manobras em rampas 
Retrovisor com ajuste elétrico 
Retrovisor grande angular no lado do condutor 
Imobilizador electrónico, com transmissor-receptor 

Cabina - interior 
Assento para o condutor - Isringhausen 
Banco central com cinto de segurança 
Assento do acompanhante fixo 
Suporte de coluna de direcção ajustavél 
Tapetes em alcatifa, condutor e acompanhante 
Cockpit distribuição 
Vidros eléctricos 
Display do painel de inst. com gráficos + Ecometer 
Tacógrafo digital 
Tacógrafo da marca Stoneridge 
Sinal sonoro de marcha-atrás 
Indicador de temperatura exterior 
Sistema de informação para condutor 
Rádio CD 
Antena + Kit para posterior instalação de rádio 
Filtro para pólen 
Espaço duplo porta objectos sobre parabrisas 

Sistema eléctrico / electrónica 

Baterias, 2 x 12 V/135 Ah (manutenção ligeira) 
Tampa da bateria 
Alternador 28 V / 80 A 



Módulo especial parametrizável (CAN) -  ISO 11992 
Ligação para PSM ISO 11898 em subst. de ISO 11992 
Faróis com vidro liso - H7 
Faróis de nevoeiro de halogéneo 
Luzes traseiras com reflector 
Luzes de delimitação lateral 
Limitador de velocidade a 90 Km/h - EC 
Controlo de tracção - ASR 

Outras especificações de fornecimento 

Redução de ruído CM 92/97 
Triângulo de sinalização de emergência 
Gambiarra com 10 metros 
Ferramentas 
Tubo para encher pneus com 25 m 
Macaco 10 ton. 
Certificado de garantia - consultar condições 
Novo Atego 
Execução para exportação 
Literatura em português 
Veículo para circulação à direita 



Dados técnicos 

Agregados do veículo 

Código Descrição 

Motor MQ6 Motor OM 906 LA, 238cv / 2200 
r.p.m. 

Caixa de velocidades GC6 Caixa de velocidades G 85-6/6.7-
0.73 

Direcção CL9 Direcção assistida LS 6/LS 8 

Cabina F07 Cabina S 

Bateria EB0 Baterias, 2 x 12 V/135 Ah 
(manutenção ligeira) 

Jantes Dianteiras R56 Jantes 7,50 x 19,5 para pneus 
285/70 R 19,5 

Jantes Traseiras R56 Jantes 7,50 x 19,5 para pneus 
285/70 R 19,5 

Eixo(s) Dianteiro(s) AK4 Eixo dianteiro 5,3 t 

Eixos(s) Traseiro(s) AX9 Eixo traseiro H4 para 11 Ton. 
coroa 390 mm 

Pneus  
primeiro eixo: N39M17 75 3 x 285/70 R 19,5 Fora de estrada

Bridgestone 

segundo eixo:  N39M77 75 4 x 285/70 R 19,5 Tracção (M+S)
Bridgestone 

Dados do motor 
Potência máxima 175 kW (238 CV) 

Binário máximo 850 Nm  / 1600 1/min
Cilindrada 6374 cm³ 



Vista Lateral 

Vista Anterior e Posterior 

Planta 
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SUPERSTRUTURA DE LAVAGEM DE 
CONTENTORES 

 

 
 

LCF – Lava-contentores a Frio 
LCQ – Lava-contentores a Quente 

 
MEMÓRIA DESCRITIVA 
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I. VIATURA DE LAVAGEM INTERIOR E EXTERIOR DE 

CONTENTORES COM ÁGUA QUENTE E FRIA 
 

1. MARCA, FABRICANTE E MODELO  

Marca: Ros Roca 

Fabricante: Ros Roca 

Modelos: 

▪ Lavagem exclusivamente a Frio: 

o LCF 6000 (6000 litros de capacidade). 

o LCF 8000 (8000 litros de capacidade); 

o LCF 13000 (13000 litros de capacidade); 

▪ Lavagem a Quente e a Frio: 

o LCQ 7000 (7000 litros de capacidade). 

o LCQ 12000 (12000 litros de capacidade). 

 

2. FIXAÇÃO DA SUPERSTRUTURA AO CHASSIS 

A superstrutura está montada sobre uma estrutura de barras transversais 

em perfil U, complementados com duas longarinas longitudinais, soldadas 

electricamente, com soldadura semi-automática, constituindo este conjunto o falso 

chassis. Este encontra-se unido ao chassis do camião, mediante pontos em 

suportes elásticos flutuantes na parte anterior e pontos com suporte fixo na parte 

posterior. 

 

Esquema do sistema de fixação do falso chassis à superstrutura 
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3. DESENHO E PORMENORES CONSTRUTIVOS 

Exteriormente, o desenho liso sem reforços nem ângulos impede a 

acumulação de água da chuva e das lavagens, bem como a acumulação de resíduos 

que possam provocar oxidações prematuras. Estas formas permitem uma maior 

longevidade do equipamento. 

 
Vista lateral do Lava-Contentores Ros Roca 

 

As superfícies laterais totalmente lisas, foram desenvolvidas e aplicadas pela 

Ros Roca nos seus equipamentos de lavagem de contentores à mais de uma década. 

O know-how adquirido e a qualidade construtiva Ros Roca, permitem uma perfeita 

fiabilidade do conjunto. 

 

O Lava-contentores Ros Roca é um equipamento especialmente concebido 

para a obtenção de excelentes resultados de rentabilidade, fiabilidade, segurança, 

ecologia, saúde pública e polivalência do conjunto, incorporando soluções requeridas 

pelos actuais serviços de limpeza urbana, tais como: 

 Montagem da bomba hidráulica numa tomada de força contínua ou na caixa de 

velocidades, a um regime de trabalho que oscila à volta das 800 rpm – redução 

significativa de ruídos; 

 As ligações hidráulicas estão devidamente dimensionadas, de forma a originar 

uma redução ao mínimo da sonoridade própria das mesmas. 
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 Os Lava-contentores Ros Roca (LCF/LCQ) foram desenvolvidos dentro do 

sistema de carga traseira, mediante armário de lavagem de contentores e 

depósitos de água limpa e suja. 

 Equipamento para lavagem de contentores e baldes, interior e 

exteriormente, permitindo lavar contentores de 120 a 1100 litros. 

 Elevada versatilidade permitindo a lavagem de contentores de 3 e 5m3, 

exteriormente, por adaptação da cuba de lavagem. 

 Sistema de lavagem por mangueira e pistola de alta pressão que permitirá 

lavar não só a zona circundante dos contentores de superfície como 

também as cubas dos contentores enterrados. 

 Sistema de sucção de águas para depósito de água suja permitindo a 

aspiração da água e/ou lixíviados existentes no interior das cubas dos 

contentores enterrados, em zonas circundantes dos contentores, etc. 

 

4. DESCRIÇÃO GERAL 

O Lava-contentores Ros Roca é constituído por uma cisterna com armário 

traseiro, onde se efectuam as lavagens internas e externas dos contentores. 

 

A cisterna permite armazenar tanto a água limpa como a água usada 

resultante do processo de lavagem. A cisterna está dividida em três compartimentos: 

os tanques, traseiro e dianteiro, que são usados para armazenagem de água limpa, e 

o tanque central com uma capacidade equivalente à soma dos outros dois, sendo 

utilizado para armazenar a água resultante da lavagem. Esta divisão da cisterna 

permite uma boa repartição de cargas sobre os eixos do veículo, permitindo que o 

C.G. (Centro de Gravidade) esteja localizado no mesmo ponto desde o inicio até ao 

fim do circuito de lavagem. 
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Esquema representativo do Lava-contentores Ros Roca 

 

O armário traseiro, onde se realiza a lavagem, é construído estruturalmente 

em perfil tubular de aço inoxidável, tendo incorporado os braços de basculamento de 

baldes e contentores com accionamento hidráulico, as cabeças de lavagem de 

accionamento simultâneo e a cuba receptora de águas usadas e materiais sólidos 

resultantes da lavagem dos contentores. 

 

A separação sólida líquida é efectuada por uma 

grelha que permite a passagem dos líquidos para um 

compartimento dentro da mesma cuba receptora, de 

onde são transportados para o compartimento central 

através de uma bomba de fundo comandada 

hidraulicamente. Os materiais sólidos ficam retidos na 

cuba e a sua descarga realiza-se através de abertura 

inferior, cujo accionamento é efectuado por um 

comando pneumático. 

Cuba de lavagem em aço-inox 

 

O consumo de água limpa para a lavagem de contentores depende 

essencialmente do estado dos mesmos. A primeira lavagem exige um maior consumo 

de água para remover as incrustações que possam existir no interior dos contentores. 
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. CORPO DA CISTERNA 

 Capacidade de cada compartimento de água limpa – de 2500 a 4000 litros; 

 Número de compartimentos da cisterna – 3; 

 Materiais de Construção – Aço A42b; 

 Espessura - 4 mm; 

 Secção da cisterna - semi-elíptica; 

 Apoio da cisterna - vigas longitudinais em A42b; 

 Bocas de acesso com abertura rápida – 4. 

 

 
*Aplicável apenas nos modelos LCQ, ou opcionalmente nos modelos LCF. 

 

LAVACONTENTORES MODELO PESO BRUTO 
(TON) A (MM)

CAPACIDADES 
DEPÓSITOS 

DE ÁGUA 
LIMPA (L) 

 LCF 6000 15 3.500 3000 - 3000 

 LCF 8000 19 3.900 4000 - 4000 

 LCQ 7000 19 4.300 3500 - 3500 

 LCF 13000 26 5.300 6500 - 6500 
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B. Armário Dianteiro (lavagem a quente) 

 Calafetado e insonorizado, com portas rebatíveis; 

 Largura do armário 1 m (aproximadamente); 

 Aloja no seu interior: 

o Caldeira/Queimador: 

 

 

 

Vista geral do armário dianteiro 

 

 

o Bomba de recirculação; 

o Depósito de gasóleo; 

o Circuito de aspiração de água; 

o Válvulas de três vias; 

o Bomba de alta pressão: 
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C. Armário Traseiro 

 Construído em aço inoxidável; 

 Tubos, eixos e componentes zincados electroliticamente; 

 Porta traseira em AL AG-4; 

 Cabeças rotativas de lavagem – marca OMZ; 

 

  

Vistas do armário traseiro 
 

D. Elevador de Contentores UPC 

 O elevador de contentores, situado na parte posterior da viatura, é bastante 

polivalente e resistente permitindo elevar e bascular baldes de 80, 120, 240 e 360 

litros e contentores de 800, 1100 e/ou 3000 litros.  

 Totalmente construído em aço-inox, o elevador é composto por braços de 

basculamento DIN, Oschner e Pente garantindo assim que qualquer sistema 

existente em determinado circuito será recolhido sem dificuldades ou prejurio dos 

contentores. 

Para proteger e garantir que não ocorreram impactos sobre o elevador por não 

ajustamento da sua posição, quando em deslocação, os elevadores Ros Roca são 

dotados de um sistema de remonte automático permitindo que quando a viatura, 
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após término de um ciclo de lavagem e respectivo basculamento do contentor, 

reinicia o seu trajecto, sem qualquer intervenção dos cantoneiros, o elevador volta á 

posição de deslocação, assim que é acionada a primeira mudança de arranque pelo 

motorista. 

 

Elevador polivalente em aço-inox 

 

 

E. Dispositivo de Carga 

 O enchimento de água limpa, dos 

compartimentos 1 e 3, realiza-se por uma válvula de 

70 mm de diâmetro ao qual se liga uma mangueira de 

5 m de comprimento. 

Tomada de carga de água 

F. Circuito de Água 

 Circuito de Recirculação 

 Constituído por: 

 Filtro de aspiração de 1 ½”; 

 Válvula de corte, de comando pneumático; 

 Bomba de palhetas de 40 l/min a 6 kg/cm²; 

 Caldeira; 

 Depósito. 
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 Circuito de Água Quente 

 Constituído por: 

 Depósito; 

 Válvula de corte de comando pneumático; 

 Bomba de pistons de 150 kg/cm² e 80 l/min 1000 rpm; 

 Válvula manual de três vias; 

 Conjunto de válvulas de duas vias com accionamento por cilindro 

pneumático, seleccionando água de lavagem interior e sequencialmente, 

exterior. 

 
 Circuito de Água Fria 

 Constituído por: 

 Cisterna; 

 Válvula de corte;  

 Filtro; 

 Bomba de pistons de 120Kg/cm2 – 122l/min, 1000 rpm; 

 Válvula manual de três vias; 

 

 Circuito de água usada 

Do compartimento da cuba de lavagem e acoplada directamente à bomba 

submergível, de funcionamento hidráulico, sai a tubagem que encaminha ao 

compartimento central da cisterna, as águas usadas resultantes da lavagem dos 

contentores. 
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A bomba submergível funciona automaticamente, quando a água se encontra 

na cuba acima de um nível previamente definido, e sincronizadamente com a 

basculação do contentor. De qualquer modo, o accionamento da bomba pode ser 

manual. 

 

 

G. Processo de Lavagem 

A lavagem dos contentores é efectuada através de duas cabeças de 

lavagem rotativas OMZ de elevadas prestações, com três bicos cada, que girando 

360º em dois eixos perpendiculares projectam a água a pressão em todas as 

direcções contra as paredes dos contentores conseguindo uma perfeita limpeza dos 

mesmos. 

 

 
Cabeça de lavagem rotativa 

 

 

Ao bascular o contentor com o sistema de elevação, um sistema mecânico 

combinado, introduz as cabeças de forma alternativa dentro do contentor até uma 

posição óptima para que se realize a lavagem, alcançando todos os pontos interiores 

da superfície lateral e fundo. 
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A alimentação das cabeças realiza-se através da bomba de alta pressão 

acoplada à tomada de força do veículo. 

 

 
Esquema geral do sistema de lavagem de contentores Ros Roca 

 
A unidade tem incorporado um suporte com enrolador manual de 15 m de 

mangueira de ½” e uma pistola de alta pressão, destinado às mais diversas 

lavagens. 

 

 

Enrolador manual com mangueira (15 m) e pistola de alta pressão 

 

H. Circuito Pneumático 

As válvulas de abertura e fecho do circuito de água são accionadas 

pneumaticamente. 
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I. Circuito de Óleo Hidráulico 

A bomba óleo-hidráulica é accionada através de tomada de força própria. 

As bombas de água tanto a de recirculação como a de pistons de alta pressão, 

são accionadas por transmissão à tomada de força. 
 

O circuito tem incorporadas válvulas Venting para as bombas, válvulas de 

segurança, válvulas de regulação de pressão e velocidade, filtros de aspiração e filtro 

de retorno. 

 

J. Circuito Eléctrico 

Quadro de comando eléctrico, construído em alumínio, com botões para as 

diversas funções, um botão de segurança e os comandos do elevador. 
 

Estes painéis têm incorporados os seguintes botões e comandos: 

 Selecção de lavagem a água quente ou fria; 

 Paragem de emergência; 

 Botão de “Subir”; 

 Botão de “Descer”; 

 Selector de baldes/contentores; 

 Selector de lavagem interior ou exterior; 

 Selector de saída de água pela pistola; 

 Botão de lavagem suplementar; 

 Botão de accionamento manual da bomba submergível; 

 Botão de comunicação com a cabina (avisador acústico); 

 Interruptor de luzes de trabalho posterior; 

 Botão de abertura da porta de fundo; 

 Botão de fecho da porta de fundo; 

 Contador de lavagens, com reposição a zero; 

 Contador do total de lavagens realizadas pela viatura. 
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K. Sistema de aquecimento de água (lavagem a quente) 

A cisterna alimenta a bomba de recirculação de água por gravidade com 

passagem por um filtro. 
 

A água de recirculação passa à caldeira, pondo em 

funcionamento o queimador, que trabalha com uma corrente 

contínua de 24 V e um consumo de potência máximo de 0.6 kw / 

0.4 cv, alimentado pela bateria e alternador do veículo. A pressão 

de circulação da água dentro de caldeira é de 5 a 6 kg/cm². 
 

A caldeira possui dupla serpentina através da qual se realiza 

a circulação dos fumos de combustão, com saída na parte superior 

da cisterna, através de uma chaminé de dupla câmara provida de 

cobertura. 

Caldeira 

A temperatura da água de lavagem situa-se em média entre os 60 e 

65º C. A temperatura da água de lavagem depende de vários factores (temperatura 

inicial da água limpa, tempo de armazenamento da água quente no depósito, 

temperatura exterior, tempos de ciclo entre contentores, etc.) pelo que não é 

possível garantir um valor exacto. Testes realizados pela Ros Roca (temperatura 

ambiente de 12º C e temperatura da água na cisterna de 11,8º C) indicaram que a 

temperatura oscila entre os 80 e 50º C, pelo que se garante uma temperatura 

mínima de lavagem na ordem dos 80/85º C. 
 

Assim, para se poder garantir uma lavagem com água a esta temperatura, 

instala-se um depósito com 150 litros de capacidade para armazenagem de água 

previamente aquecida. 
 

A água de recirculação passa pela caldeira e é armazenada. Quando a 

temperatura dentro do depósito de armazenamento é inferior a 70º C a bomba de 

recirculação faz passar a água novamente pela caldeira para reaquecimento. 

O nível máximo tem sempre prioridade sobre o termóstato da temperatura. 
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Os cálculos foram efectuados para equilibrar o consumo de água com a 

alimentação da cisterna, mas no pressuposto de que, a variação dos tempos de 

lavagem, faz baixar o nível da água do depósito ao mínimo, sendo automaticamente 

cortado o funcionamento do sistema como medida de segurança (ao mesmo tempo 

são emitidos sinais luminosos e sonoros de alarme). 
 

O mesmo sucede quando o nível da água na cisterna atinge o mínimo, sendo 

este detectado por uma sonda de nível de infravermelhos. 
 

O equipamento tem incorporados sistemas de segurança para situações 

concretas: 

 Se a pressão de circulação da água dentro da caldeira for inferior à 

pressão fixada, o queimador pára; 

 Se o termóstato de segurança da caldeira, calibrado a 90º - 95º C, não 

der sinal, o queimador pára; 

 Sempre que a bomba não esteja em funcionamento, o queimador está 

parado. O queimador a funcionar implica bomba de recirculação em 

funcionamento. 

 

6. DEFINIÇÃO DO ESQUEMA DE TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO A 

UTILIZAR NA CONSTRUÇÃO 

A totalidade das superfícies dos Lava-contentores LCF e LCQ são decapadas e 

posteriormente tratadas contra a corrosão mediante as seguintes operações: 

 Um desengorduramento total mediante lança de vapor e apassivado das 

superfícies a pintar; 

 Fosfatado superficial; 

 Aplicação de massa base e correspondente lixagem; 

 Duas camadas de primário base especial, antioxidante; 

 Silicone de hermeticidade; 

 Duas camadas de pintura normalizada, qualidade poliuretano de dois 

componentes, e franjas de segurança na cor vermelha na parte posterior.  

 Secagem ao forno a 60º C de temperatura. 
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7. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 Corpo da Cisterna – chapa de 3 mm St42; 

 Separador – chapa de 4 mm   St37; 

 Estrutura do armário de lavagem – tubo de 4 mm St42; 

 Revestimentos do armário de lavagem – chapa de 2.5 mm. AISI-304; 

 Falso chassis – perfil U 5 mm St62; 

 Porta traseira – poliéster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista geral traseira 
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8. ELEMENTOS DE SEGURANÇA 

 Respirador em todos os compartimentos; 

 Válvula de sobrepressão no circuito hidráulico; 

 Válvula de segurança no circuito do óleo hidráulico; 

 Sensor de detecção de porta fechada; 

 Sensor de presença de contentor/balde; 

 Botão de paragem de emergência; 

 Botão de re-arme na cabina (UNE 20-46-89, CEI 204-1); 

 Indicador sonoro e luminoso de falta de água; 

 Sistema de interrupção de lavagem por falta de água; 

 Avisador sonoro na cabina; 

 Válvula limitadora de pressão na caldeira; 

 Sensor limitador de temperatura na caldeira; 

 Detector de presença de caudal de água na caldeira; 

 Selector na cabina para bloquear as botoneiras traseiras; 

 Sinalização de perigo; 

 Farol rotativo amarelo homologado; 

 Farol de trabalho exterior. 

 

9. ACCIONAMENTO DO SISTEMA 

 Água fria: tomada de força à caixa de velocidades; 

 Água quente: tomada de força contínua. 
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10. PRESTAÇÕES 

 Bomba de água: 

Lavacontentores 

Água fria 
122 l/min 

120 kg/cm² 

Água quente 
80 l/min 

150 kg/cm² 

 

 Sistema de lavagem: 

 

Lavagem interior: através de cabeças rotativas com rotação a 360º em dois 

planos perpendiculares entre si; deste modo assegura-se o impacto sobre toda a 

superfície do contentor. Estas cabeças são montadas sobre um sistema bi-articulado 

que permite manter as cabeças centradas relativamente à superfície do contentor, 

melhorando assim a distância de impacte do jacto de água sobre a superfície 

consoante se trate de um balde ou de um contentor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema bi-articulado com cabeças OMZ 
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Lavagem exterior: através de barras fixas situadas de forma a permitirem 

uma optimização do processo de lavagem. 

 

 

Barras de lavagem – cuba e porta 

 

Água Quente: dotado de sistema de aquecimento a 24 V que reduz as 

situações de risco e acidentes. O aumento de temperatura é de 50-65º C sobre a 

temperatura ambiente, alcançando uma temperatura máxima de 80º C. A existência 

de depósito de pré-aquecimento melhora consideravelmente a eficácia do 

equipamento, garantindo a temperatura da água desde o início da lavagem até ao 

final. 

 

Caldeira: dotada de câmara de pré-aquecimento, com um rendimento de 

90%. A serpentina é construída em tubo s/ soldadura DIN 2440 e está dotada de 

válvula de sobrepressão. 

 

Queimador: 

Potência térmica 95 – 201 kW 

Alimentação 24 V DC 

Consumo eléctrico 0.3 kW 
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Depósito de pré-aquecimento: Com um volume de 150 litros, é construído 

em aço inoxidável, forrado exteriormente com isolante térmico flexível de estrutura 

celular fechada e elevado factor de resistência a difusão do vapor de água. Incluindo 

o conjunto de electroválvulas, válvulas e sensores para o seu correcto 

funcionamento. 

 

11. OPCIONAIS 
 

SISTEMA CONTADOR DE CONTENTORES LAVADOS 

Este sistema permite registar o número de contentores que o equipamento 

lava considerando sempre o número de ciclos que o mesmo efectua. 

Será possível analisar o número de lavagens registado através de um pequeno 

mostrador que se localiza no painel traseiro do equipamento. 

 

SISTEMA DE DESINFECÇÃO MEDIANTE ADIÇÃO DE DETERGENTE NA LINHA 

DE PRESSÃO. 

Este sistema consiste num depósito de detergente concentrado ligado a uma 

pequena bomba que faz a adição de pequenas quantidades de detergente na linha 

de água que chega á bomba de alta pressão. Este detergente mistura-se com a água 

e através dos bicos aspersores é distribuído pelo contentor no mesmo momento que 

se dá a lavagem do mesmo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito de detergente                                          Bomba doseadora 
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SISTEMA DE DESINFECÇÃO EXTERNO MEDIANTE PISTOLA DE ALTA PRESSÃO 

Sistema de desinfecção e/ou desodorização composto por 2 depósitos em aço 

inox independentes, com 25 litros de capacidade cada, ligados a pistolas difusoras e 

montados na zona exterior traseira de lavagem de fácil acesso e respectivo 

manuseamento.  

 

Este sistema será composto ainda por bombas de ar comprimido, mangueiras 

helicoidais com diâmetro mínimo de 8 mm e 2 pistolas difusoras que permitem a 

pulverização dos contentores com o produto de desinfecção e/ou desodorização. 

 

 

 

Depósito de detergente e/ou Desodorização                                        Pistola de pressão 
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SISTEMA FRONTAL DE LAVAGEM DE RUAS 

O sistema frontal de lavagem de ruas, vai utilizar o compartimento de água 

limpa da cisterna de lavagem de contentores, ficando assim com uma disponibilidade 

de 6 a 8.000 litros de água de acordo com o modelo de lava contentores a utilizar. 

 

As principais características deste sistema são as seguintes: 

 Bomba multietapa RRME de 15Kg/cm2 de pressão, e 15 m3/h de caudal. 

 Bomba accionada por motor auxiliar Kubota, refrigerado a água, localizado em 

armário insonorizado, colocado entre a cabina e a cisterna. 

 Regulador de caudal com comando 

pneumático de duas posições (100% 

ou 50% do caudal). 

 Duas pinhas de rega controladas da 

cabina. 

 Dois bicos de pato frontais com 

orientação comandada da cabina. 

 

 

SISTEMA DE LAVAGEM DE CONTENTORIZAÇÃO ENTERRADA 

A viatura de lavagem de contentores pode ser preparada para lavar, além da 

contentorização de superfície, a contentorização soterrada de 3 e 5 m3 e respectivas 

cubas. Neste caso a viatura lavará os contentores só na parte interior, não 

efectuando a lavagem na parte exterior.  
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Este Sistema será composto pelos seguintes componentes: 

 

1. Sistema de lavagem de poços de enterrados, constituído por depósito inox de 

200 litros de capacidade, bomba de vácuo, sistema de aspiração e válvulas de 

controlo e descarga, colocado na parte superior interna da cuba de carga. 

  

2. Para a movimentação dos contentores soterrados a viatura é equipada com uma 

grua VKRAN, equipada com comando via rádio, colocada na parte superior da 

superestrutura.  

 

1. SISTEMA DE LAVAGEM DE CONTENTORES ENTERRADOS E RESPECTIVAS CUBAS 

 Com este opcional, o equipamento Ros Roca permite lavar na totalidade e com a 

máxima eficiência toda a topologia de contentores, de superfície e soterrados, 

dos 80 aos 1100litros e de 3/5 m3, respectivas cubas e espaços envolventes 

garantindo assim uma limpeza e desinfecção urbana completa. 

 

 A cuba de lavagem será adaptada e ajustada para que ao bascular os 

contentores de 3 e 5 m3, pelos braços do elevador, os mesmos possam ser 

lavados sem qualquer impedimento de altura e/ou dimensão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remoção da porta traseira e da tampa superior através da grua 
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 O sistema de alta pressão instalado, composto pelo enrolador de 15 metros de 

mangueira de ½’’ e uma pistola de alta pressão, permitirá a lavagem exterior de 

contentores, a lavagem das cubas dos contentores soterrados, a lavagem da 

zona circundante, a limpeza da própria unidade, etc. 
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 Sistema de aspiração de águas de lavagem acumuladas no fundo das cubas 

de betão, onde são colocados os contentores de 3000 litros, constituído por: 

 Depósito de vácuo, em aço inox 6mm espessura, com uma capacidade 200 

litros 

 Mangueira de aspiração, com 8m de comprimento e equipada com uma guia 

- suporte retráctil que facilita o seu manuseamento e arrumo. 

 Bomba de vácuo.  

 Caudal 2300 litro/min 

 Vácuo max. 90% 

 Pot. requerida 4,5 HP  

 Motor hidráulico com 20,5 cc/giro; Pss. 90,11 bar; Vazão 20,85 L/min 

 Válvula de 4 vias (vácuo/pressão) 

 Válvula de anti retorno  

 Válvula de depressão (tar 60%) 

 Válvula de máxima pressão 

 Válvula de esfera 

 Depurador secundário 

 Silenciador 

 Filtro ar 

 Deposito em aço inox 6mm espessura capacidade 200 Lt. 

 Suportes em chapa de aço  

 Tubagem hidráulica  
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2. GRUA VKRAN 

Para a movimentação dos contentores soterrados, desde o poço até ao 

elevador de contentores e deste novamente para o poço, a viatura será equipada na 

parte superior posterior, com uma grua V-Kran AB modelo V-3 montada em cima da 

caixa, com as seguintes características: 

 

 Capacidade de elevação a 4,00 m ………………………………… 1100 kg 

 Capacidade de elevação a 6,70 m ………………………………….. 600 kg 

 Distãncia máxima do braço …………………………………………... 6,70 m 

 Ângulo de rotação ……………………………………………………………. 380º 

 Pressão de trabalho ……………………………………….….……….. 210 bars 

 Peso incluindo óle…………………………………………………………. 550 kgs 

 Altura da grua em posição de transporte ………………………… 500 mm 

 Distribuidor de 4 funções proporcional DANFOSS P6V32 c/ rádio comando 

SCANRECO RC 400 de 4 funções proporcionais, filtro de pressão e válvula 

limitadora de pressão 
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12. CERTIFICADOS DE QUALIDADE 

Para a superstrutura de lavagem de contentores (cisterna e cuba de lavagem) 

e elevador, fabricados pela Ros Roca, empresa certificada ISO 9001 e 14001. 

 

 

 

 
 

 

Nota importante: 
 

▪ Reservamos o direito a efectuar modificações técnicas com vista à melhoria do produto. 

▪ As características técnicas acima descritas são específicas do equipamento standard, sendo 

que a Ros Roca S.A. compromete-se a analisar possíveis alterações desejadas pelo cliente. 

 



CATÁLOGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

VIATURA CAIXA ABERTA 
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DISEÑO INTERIOR DESIGN

UM AGRADÁVEL
ESPAÇO PARA TRABALHAR
TRABALHAR COM A CABSTAR É MAIS CONFORTÁVEL. Embora o exterior 
da cabina seja compacto, o espaço interior é muito amplo. A cabina é muito espaçosa, 
em termos de altura interior, largura e espaço para as pernas. Tudo isso, aliado a um 
elegante acabamento interior, torna a cabina um espaço cómodo, luminoso e agradável.

As grandes janelas da CABSTAR 
proporcionam uma excelente 

visibilidade. Os bancos foram 
desenhados para oferecer maior 

conforto e apoio, enquanto que o 
volante permite ajustar a altura e 

a inclinação. O desenho 
ergonómico do tablier alia-se a 
um painel de instrumentos que 

proporciona informação de forma 
muito clara. A CABSTAR vem 
equipada com computador de 
bordo (consoante as versões) 

que fornece dados importantes, 
como a média de consumo de 
combustível, o nível de óleo ou 

um indicador que o informa 
sobre o momento ideal para 

mudar de velocidade. O 
resultado é um ambiente de 

trabalho repousante em que o 
condutor se sentirá confortável e 

seguro.

EXTERIOR COMPACTO
INTERIOR ESPAÇOSO

EXTERIOR COMPACTO
INTERIOR ESPAÇOSO

EXTERIOR COMPACTO

Introdução   |   Design   |   Tecnologia & Performance   |   Estilo & Acessórios
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DESIGN INTERIORDESIGN

CONDUZA
COM UMA NOVA VISÃO
A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA facilita o 
trabalho na estrada. O painel de instrumentos de 
fácil utilização da CABSTAR apresenta informações 
completas e inclui, como opção, um computador 
multifuncional que indica o nível e a qualidade do 
óleo, o consumo de combustível e a autonomia 
restante até ao próximo reabastecimento.

AR CONDICIONADO
14 ÁREAS DE ARRUMAÇÃO

Com todas as opções de navegação e 
conectividade ao alcance dos seus dedos, 

evitará perdas de tempo. Poderá igualmente 
dispor de volante regulável e de numerosos 

espaços de arrumação inteligentes para manter 
os seus documentos organizados. Uma 

ergonomia perfeita para negócios eficientes.

Introdução   |   Design   |   Tecnologia & Performance   |   Estilo & Acessórios
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REPRODUZA CDs em todos os 
formatos, desfrute de música em 
streaming com o sistema Bluetooth® 
ou usufrua de uma excepcional 
qualidade sonora a partir do seu 
iPod®, reprodutor MP3 ou Pen USB.

PLANEIE O SEU PERCURSO 
num ecrã táctil de fácil utilização 
de 5” e chegue ao seu destino a 
tempo.

LIGUE-SE ATRAVÉS DO 
SISTEMA MÃOS-LIVRES 
BLUETOOTH®, com identificação 
de chamadas. Tudo o que tem de 
fazer é conectar o seu telemóvel.

ACOMPANHE O SEU 
PROGRESSO num ecrã dividido 
em 2D ou 3D de alta definição, 
com zoom automático de destinos- 
-chave e orientação por voz.

MOBILIDADE DE ALTA PERFORMANCE
CONCILIE VIDA E TRABALHO NUM ÚNICO LUGAR
TIRE O MÁXIMO PARTIDO DO SEU SISTEMA TOTALMENTE INTEGRADO DE NAVEGAÇÃO, 
COMUNICAÇÕES E ENTRETENIMENTO AUDIOVISUAL: O NISSAN CONNECT MANTÉM-NO  
EM CONTACTO E ACTUALIZADO.

NISSAN CONNECTTECNOLOGIA & PERFORMANCE

Introdução   |   Design   |   Tecnologia & Performance   |   Estilo & Acessórios
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MOTOR APERFEIÇOADO

TODA A POTÊNCIA
NECESSÁRIA

OS MOTORES 2.5 E 3.0 DA CABSTAR 
OFERECEM-LHE MAIS POTÊNCIA, UM MAIOR 

BINÁRIO E UM MENOR CONSUMO. ESTES 
DOIS MOTORES VÊM EQUIPADOS COM O 

SISTEMA COMMON RAIL DE INJECÇÃO 
DIRECTA E ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM 

TRÊS POTÊNCIAS DISTINTAS: 121 CV  
(90 kW)/250 Nm, 136 CV (100 kW)/270 Nm E 

150 CV (110 kW)/350 Nm. ESPECIALMENTE 
CRIADOS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, 

ESTES AVANÇADOS MOTORES SÃO  
MUITO SILENCIOSOS E CONSOMEM  

MENOS COMBUSTÍVEL.

As três motorizações da CABSTAR oferecem-lhe a potência necessária nas subidas, 
mesmo com o veículo a plena carga. Além disso, poderá escolher entre as transmissões 

de 5 ou 6 velocidades (esta última opção apenas está disponível para as versões de 
136 CV/100 kW e 150 CV/110 kW). Opcionalmente estão disponíveis, consoante as 
versões, um Diferencial de Relação Curta e um Diferencial de Deslizamento Limitado 

(LSD), que lhe permitirão manter a tracção mesmo quando uma das rodas traseiras se 
encontra numa superfície de pouca aderência, como lama ou gelo.

O MOTOR ZD30 DE 3,0 LITROS 
debita uma potência de 150 CV  
(110 kW), um binário de 350 Nm e 
está disponível para os modelos com 
3,5 t e 4,5 t de Peso Bruto.

O MOTOR YD25Lo DE 2,5 LITROS 
debita uma potência de 121 CV  

(90 kW) e um binário de 250 Nm. 
Disponível nas versões de 2,8 t e  

3,5 t de Peso Bruto.

O MOTOR YD25Mi DE 2,5 LITROS
de 136 CV (100 kW) e 270 Nm está 

disponível para os modelos  
de rodado duplo com 3,5 t de  

Peso Bruto.

ATÉ

150 CV (110 kW)  
      350 Nm

TECNOLOGIA & PERFORMANCE

O Filtro de Partículas Diesel está disponível em todas 
as versões da CABSTAR. Ao reduzir o número de 
partículas emitidas, os seus trajectos serão mais 

amigos do meio-ambiente. Poderá limpar o filtro de 
partículas de duas maneiras distintas: por auto- 

-regeneração ou por regeneração manual (através de 
um interruptor situado no painel de instrumentos).
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MANOBRAS SEM ESFORÇOTECNOLOGIA & PERFORMANCE

UMA CONDUÇÃO
MAIS TRANQUILA

A CABSTAR VEM EQUIPADA (segundo a versão) com 
Assistência de Arranque em Subida (EHS) que permite prescindir do 
travão de mão nas manobras de arranque em subida. Este sistema 
permite repor o veículo em marcha com a simples libertação do pedal 
de travão. É muito útil, sobretudo ao parar num semáforo ou atrás de 
um veículo que muda de direcção. Diminuindo o desgaste da 
embraiagem e do eixo motriz, este sistema contribui para a redução 
dos custos de manutenção do veículo.

A CABSTAR FOI CRIADA para que conduzir não implique um 
esforço. Por exemplo, graças às suas dimensões compactas e reduzido 
raio de viragem (desde 4,79 m entre passeios), conduzir e estacionar 
em espaços reduzidos tornou-se muito fácil. A suspensão dianteira 
independente e uma direcção assistida precisa permitem que a 
CABSTAR lhe proporcione uma condução fiável e segura, assim como 
uma excelente estabilidade direccional a qualquer velocidade.

ANTI-FADIGA: REDUZA O STRESS 
E MELHORE A SUA CONDUÇÃO 
– A CABSTAR PROPORCIONA-LHE 
UMA VIAGEM DESCONTRAÍDA.

RAIO DE VIRAGEM DESDE 4,79 METROS
ASSISTÊNCIA NO ARRANQUE EM SUBIDA
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SEGURANÇATECNOLOGIA & PERFORMANCE

A SUA SEGURANÇA E A 
SEGURANÇA DA SUA CARGA 
foram as nossas prioridades ao 
conceber a CABSTAR. Para 
dotá-la de uma travagem 
excepcional, equipámo-la de série, 
em todas as versões, com travões 
de disco nas quatro rodas, ABS  
e EBD (Distribuição Electrónica  
da Travagem).  

O comportamento fiável da 
CABSTAR e a sua excelente 
visibilidade frontal e lateral são 
algumas das características de 
segurança mais notáveis. Também 
pode ser equipada com espelhos 
retrovisores exteriores eléctricos. Além 
disso, o desenho dos pára-brisas 
permite a cobertura de praticamente 
toda a superfície vidrada.

ESQUERDA: 81,5°

FRONTAL: 75,5°

ZONA 
DEFORMÁVEL

ZONA DE ALTA 
RIGIDEZ

ZONA 
DEFORMÁVEL

SEGURANÇA
COM POTÊNCIA E AGILIDADE

COM ABS

SEM ABS

          TRAVÕES DE DISCO 
DIANTEIROS E TRASEIROS

ABS + EDB
AIRBAGS

Todas estas medidas de segurança 
activa são complementadas por uma 
extensa lista de características de 
segurança passiva. A estrutura da 
cabina da CABSTAR foi reforçada e 
está protegida por um pára-choques 
dianteiro que amortece o impacto de 
possíveis colisões. Diversos testes 
demonstraram que, nos impactos 
frontais, os níveis de segurança da 
CABSTAR são equiparáveis aos de 
um veículo de passageiros 
convencional. Os bancos do condutor 
e do passageiro dispõem de cintos 
de segurança, dois de 3 pontos e um 
de cintura. As versões Premium vêm 
ainda equipadas com airbag de 
condutor e de passageiro. Para 
garantir a integridade da cabina da 
CABSTAR, ambas as portas estão 
reforçadas por barras de protecção 
contra impactos laterais.

DIREITA: 35,0°
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BEM-VINDO
A BORDO

TECNOLOGIA & PERFORMANCE CABINA DUPLA

6 BANCOS
FÁCIL ACESSO

SE PRECISAR DE MAIS 
ESPAÇO INTERIOR, a CABSTAR 
oferece-lhe as suas versões de Cabina 
Dupla, disponíveis nas versões de 3,5 t 
e 4,5 t. Dotada de portas amplas e de 
degraus laterais que facilitam o acesso 
ao interior, a Cabina Dupla permite 
transportar confortavelmente uma 
equipa de 6 pessoas.

PARA FACILITAR O ACESSO 
AO INTERIOR, a cabina dispõe 
de quatro portas de grande 
abertura e de práticos degraus. E, 
se precisar de transportar carga na 
cabina (por exemplo, ferramentas), 
poderá rebater o banco traseiro e, 
assim, aumentar o espaço 
disponível.
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ESPAÇO DE CARGA

ORGANIZADA 
E EFICIENTE

UMA CABINA ORDENADA torna-se muito mais agradável e 
segura. Por este motivo, a CABSTAR incorpora, pelo menos, 14 
áreas de arrumação diferentes, entre as quais: um espaço para 

documentos tamanho A4 sobre o painel de instrumentos, um 
compartimento central refrigerado com capacidade para latas ou 

pequenas garrafas, um porta-luvas, suportes para copos em 
ambos os lados da cabina, nos quais poderá arrefecer bebidas, um 

espaço porta-objectos no tejadilho e outro de grande capacidade 
atrás do banco central, oculto mas de fácil acesso.

TECNOLOGIA & PERFORMANCE
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GAMA
DE CHASSIS

DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE  
2,8 t, 3,5 t E 4,5 t DE PESO BRUTO, 
com distâncias entre eixos de 2,5 m, 2,9 m 
e 3,4 m, rodado traseiro simples ou duplo 
e cabina simples fixa, rebatível ou cabina 
dupla, a CABSTAR oferece uma gama 
completa de possibilidades na qual 
encontrará a solução mais adequada para 
as necessidades do seu negócio.*

*As imagens apresentadas podem não corresponder às especificações do produto comercializado no mercado português.

SELECÇÃO DE CHASSISTECNOLOGIA & PERFORMANCE

3 DISTÂNCIAS ENTRE EIXOS CABINA SIMPLES, REBATÍVEL OU CABINA DUPLA

TREM TRASEIRO COM RODADO SIMPLES OU DUPLO

Cabina Dupla

Rodado traseiro  
duplo

Rodado traseiro 
simples

3,4 m

2,9 m

2,5 m Cabina Simples Fixa ou Rebatível
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CABINA Cabina Rebatível Cabina Rebatível 
ou Fixa Cabina Rebatível Cabina Dupla Cabina Rebatível Cabina Dupla Cabina Rebatível Cabina Dupla

MOTOR YD25K3 LD-5 (Lo) YD25K3 LD-5 (Mi) ZD30H HD-5

PESO BRUTO (t) 2,8 3,5 3,5 3,5 4,5

RODAS TRASEIRAS Simples Gémeas Gémeas

DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS* /1 /2 /1 /2 /3 /1 /2 /3 /2 /3 /1 /2 /3 /2 /3 /1 /2 /3 /2

MODELOS 28.12 35.12 35.14 35.15 45.15

MOTOR

Potência máxima CV(kW)/rpm 121(90) / 3.600 136 (100) / 3.600 150 (110) / 3.400

Binário máximo Nm/rpm 250 / 1.600-2.800 270 / 1.600-3.200 350 / 1.200

Emissão de gases Euro 5 - Regulamento (CE) nº 715/2007*566/2011

DESCRIÇÃO DO MOTOR

Cilindrada cc 2.488 2.488 2.953

EIXO MOTRIZ

Transmissão 5 velocidades 6 velocidades

CHASSIS

Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas

Largura do chassis mm 752

Secção mm 128 x 52 x 4

Suspensão dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora

Suspensão traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora

Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão

Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servofreio / ABS+EBD

Travões dianteiros Discos ventilados 2 x 48, Øef= 231 Discos ventilados 2 x 52, Øef= 234,6

Travões traseiros Disco sólido 1 x 46 Øef= 238 Discos ventilados 2 x 44, Øef= 241

PESOS

Peso Bruto

Total kg 2.800 3.500 4.500

Eixo dianteiro kg 1.650 1.750 1.750

Eixo traseiro kg 1.650 2.200 3.200

Carga útil Total kg 1.139 1.129 1.805 1.791 1.771 1.797 1.783 1.773 1.628 1.608 1.715 1.700 1.680 1.545 1.525 2.644 2.628 2.608 2.473

Capacidade de reboque com / sem travão auxiliar kg 1.500 / 750 2.000 / 750 3.500 / 750

* Distãncia entre eixos: /1: 2.500 mm /2: 2.900 mm /3: 3.400 mm

26 27

CABSTAR
CHASSIS
A CABSTAR ENCONTRA-SE DISPONÍVEL nas versões de 
2,8 t, 3,5 t e 4,5 t de Peso Bruto e até três distâncias entre 
eixos: 2,5 m, 2,9 m e 3,4 m. As versões de 3,5 t e 4,5 t incluem 
de série rodado traseiro duplo. A Cabina Dupla está disponível 
nas versões 3,5 t e 4,5 t e com distâncias entre eixos de 2,9 m e 
3,4 m. As versões de 3,5 t e 4,5 t vêm equipadas de série com 
suspensão traseira reforçada de alta rigidez. Chassis com 

reforços em C 
com secções de 
128 x 52 x 4 mm Eixo rígido

Travões 
de disco 
traseiros

Depósito de 
combustível 
de 90 litros

Caixa de 
5 ou 6 
velocidades

Suspensão 
dianteira 
independente

Diferencial de 
Deslizamento 
Limitado (LSD) 
opcional

No trem traseiro, a  
CABSTAR vem 
equipada de série com 
suspensões parabólicas 
com amortecedores e 
barra estabilizadora. As 
versões 3,5 t e 4,5 t 
vêm equipadas de série 
com uma suspensão 
reforçada.

Caixa de 
fusíveis

Bateria 
de 12 V

Travões 
dianteiros 
com discos 
ventilados

Pára-choques 
traseiro com 
protecção anti- 
-encastramento Direcção 

eléctrica, de 
cremalheira 
e pinhão

SELECÇÃO DE CHASSISTECNOLOGIA & PERFORMANCE
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TECNOLOGIA & PERFORMANCE EQUIPAMENTO E OPÇÕES

EQUIPAMENTO
E OPÇÕES

1_O COMPUTADOR DE BORDO mantém-no informado. O OCS (Supervisor 
de Mudanças de Óleo) verifica a qualidade do óleo, indicando-lhe a 
quilometragem restante até à próxima mudança de óleo. Outras informações 
importantes incluem: o consumo médio e o consumo actual de combustível, a 
autonomia restante, o tempo e a distância de condução acumulados, a 
velocidade média, a rotação dos pneus, um avisador de manutenção, um sinal de 
engrenagem de mudanças, um conta-quilómetros parcial e um relógio digital.

2_A SUA MÚSICA FAVORITA sempre ao seu alcance com o rádio CD 2DIN 
equipado com Bluetooth®.

3_A CHAVE DE 3 BOTÕES COM FECHO CENTRALIZADO permite-lhe 
abrir e fechar as portas da cabina da CABSTAR à distância.

4_O NISSAN CONNECT é um sistema completo de navegação, 
comunicações e entretenimento audiovisual. 

5_ESPELHOS RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS que 
poderá ajustar com um só toque.

6_DESFRUTE DE UM MAIOR CONFORTO na cabina, graças ao sistema 
de ar condicionado da CABSTAR.

1 2

3

5 6

4
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EQUIPAMIENTO
Y OPCIONES

1_EL ORDENADOR DE VIAJE te mantiene informado. El chivato de Cambio 
de Aceite monitoriza la calidad del aceite y te indica el kilometraje restante 
hasta el próximo cambio de aceite. Otros indicadores muestran el consumo 
actual y medio, autonomía restante, tiempo y distancia de conducción 
acumulados, velocidad media, rotaciones de las ruedas, avisos de 
mantenimiento, avisos de cambio de marcha para una conducción óptima, 
cuentakilómetros y reloj digital.

2_TU MúSICA FAVORITA siempre al alcance con el Equipo de Radio CD 
2DIN con Bluetooth®.

3_LA LLAVE DE 3 BOTONES CON CIERRE CENTRALIZADO te permite 
abrir y cerrar a distancia las puertas de la cabina.

4_NISSAN CONNECT te proporciona navegación, comunicaciones y 
entretenimiento audiovisual integrados, todo en uno. 

5_RETROVISORES REGULABLES ELéCTRICAMENTE que puedes 
ajustar con un solo toque.

6_DISFRUTA DE UN MAYOR CONFORT en la cabina gracias a su sistema 
de aire acondicionado.
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BUSINESS READy

A NISSAN AJUDA-O A ACELERAR  
O SEU NEGÓCIO COM A  

SOLUÇÃO BUSINESS READY.

PREPARE-SE
PARA O TRABALHO

A NISSAN OFERECE-LHE  uma solução que vai ao encontro das necessidades mais 
específicas do seu negócio.

CARROÇARIAS NISSAN

•  Prontas a utilizar

•  Qualidade e fiabilidade Nissan

•  Entrega imediata (*)

•  Preço único de veículo

(*) Para veículos em stock.  Prazo de entrega reduzido para pedidos realizados à fábrica 

Caixa aBERTaBERTaBERT

CAMIÕES COMPLETOS 
PRONTOS PARA TRABALHAR 
Agora, pode adquirir o veículo 
ideal para o seu negócio 
directamente no seu 
Concessionário Nissan, sem ter 
de visitar um carroçador e sem 
esperas. A nossa gama Business 
Ready oferece-lhe uma ampla 
variedade de modelos CABSTAR 
com carroçaria, com caixa 
fechada, caixa aberta ou báscula. 
Tudo o que tem de fazer é ir 
buscá-lo ao seu Concessionário 
Nissan e estará pronto para 
começar a trabalhar!

UM ÚNICO INTERLOCUTOR: 
MAIS FÁCIL, MAIS 
ECONÓMICO
Nunca foi tão fácil ter um 
camião com carroçaria. Basta 
falar com o seu Concessionário 
Nissan, o qual o ajudará a 
encontrar a solução Business 
Ready mais adequada ou a 
preparar qualquer carroçaria 
especial, com uma só factura, a 
máxima rapidez e as condições 
económicas mais competitivas.

3 ANOS DE 
GARANTIA TOTAL NISSAN 
Os produtos da gama Business 
Ready são fabricados segundo 
os mais rigorosos controlos de 
qualidade, o que permite à 
Nissan garantir a fiabilidade de 
todos os seus veículos 
comerciais. Tanto o veículo 
como a carroçaria estão 
cobertos pela garantia total de 
3 anos da Nissan, que também 
inclui assistência em viagem 
gratuita, 24 horas por dia, em 
toda a Europa.

TECNOLOGIA & PERFORMANCE

BÁSCULA
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PAINÉIS LATERAIS
•  Perfis de alumínio extrudido com 30 mm de espessura e  

400 mm de altura.
•  Face interior plana.
•  A face exterior dispõe de uma calha para ser utilizada com 

sistemas de fixação com ganchos.
•  Totalmente rebatível.
•  Dobradiças de segurança em ferro forjado. Não necessitam 

manutenção.
•  Dobradiças com sistema de deslizamento com teflon para 

assegurar um bom funcionamento sem ruídos nem folgas 
durante toda a vida do veículo.

•  Não requer pilares nas extremidades para facilitar as 
operações de carga.

ÁREA DE CARGA
•  Aço plissado soldado. Contraplacado de 15 mm com 

protecção contra o desgaste e a humidade.
•  Antiderrapante com alta resistência à abrasão.

PROTECÇÃO DA CABINA
•  Divisória em aço.
•  Permite a visibilidade da circulação à retaguarda e da zona 

de carga.

FIXAÇÃO DA CARGA
•  Até 10 ganchos de carga retrácteis no piso. De acordo com os 

testes DIN, asseguram uma tracção de 400 kg.
•  8 pontos de fixação da carga na divisória de protecção da cabina.

EQUIPAMENTO
•  Taipais laterais rebatíveis.
•  Ganchos de fixação da carga no piso.
•  Exemplo de fixação de ganchos exteriores.

CABSTAR 
CAIXA ABERTA

TECNOLOGIA & PERFORMANCE BUSINESS READy

PAINÉIS LATERAIS
•  Duas opções à escolha:
 -  Perfis de alumínio extrudido com 30 mm de espessura e 

400 mm de altura.
 - Aço galvanizado pintado em poliéster branco.

•  Dobradiças de segurança em ferro forjado. Não necessitam 
manutenção.

•  Porta traseira com abertura automática ou manual no 
descarregamento. A dobradiça dupla inferior permite 
rebatimento.

ÁREA DE CARGA
•  Lâmina de aço galvanizado com 3 mm de espessura pintada 

em poliéster.
•  Alta resistência a impactos e abrasão.

PROTECÇÃO DA CABINA
•  Divisória inferior em aço com 3 mm de espessura, resto 

puncionado de 2 mm.

FIXAÇÃO DA CARGA
•  Ganchos de carga retractéis no piso. De acordo com os testes 

DIN, asseguram uma tracção de 400 kg.
• 4 ganchos de fixação inferiores de alta capacidade (1.000 kg).

ACCIONAMENTO
•  Cilindro hidráulico de 4 fases com capacidade até 3.000 kg.
•  Ângulo máximo de inclinação da caixa: 45º.
•  Duas soluções de accionamento da báscula:
 -  Grupo electro-hidráulico com laterais em alumínio. Leve, 

silencioso e preciso. Comando extraível para o exterior.
 -  Grupo electromecânico com tomada de força com laterais 

de aço. Utilização intensiva e actuação rápida. Comando no 
interior da cabina.

•  Avisador acústico de funcionamento.
•  Interruptor de corte da corrente para evitar fugas em paragens 

prolongadas.
•  Fusível de segurança eléctrico e cabo anti-tombo em caso de 

ruptura acidental do dispositivo anti-tombo.

CABSTAR 
CAIXA BASCULANTE

Cabina Simples Basculante
Distância entre eixos /1 (2.500 mm) /2 (2.900 mm)

MMA 3,5 t 3,5 t
Dimensões da caixa (exterior/interior) (mm)
Comprimento 3.150 / 3.080
Largura 1.900 / 1.840
Altura 400
Altura da área de carga 1.000
Superfície de carga (m2) 5,7
Nº de europaletes 4
Pesos (kg)
Peso caixa lat. alumínio 610
Peso da caixa lat. aço 560
Peso da caixa de ferramentas 
de grande volume - 130

Carga útil máxima 1.239 1.034

EQUIPAMENTO (Imagens laterais)
•  Caixa de ferramentas de grande volume, em aço 

galvanizado de 2 mm em DEE 2.900 mm.
•  Caixa de ferramentas.
•  Comando extraível (electro-hidráulico).
•  Comando na cabina (electromecânico).

Cabina Simples Basculante Cabina Dupla
Distância 

entre eixos
/1  

(2.500 mm)
/2  

(2.900 mm)
/3  

(3.400 mm)
/2  

(2.900 mm)
/3  

(3.400 mm)
MMA 2.8 t / 3,5 t 2.8 t / 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t
Dimensões da caixa (exterior/interior) (mm)

Comprimento 2.950 
/ 2.890

3.720 
/ 3.660

4.550 
 / 4.490

2.950  
/ 2.890

3.720 
/ 3.660

Largura 2.100 / 2.040
Altura 400
Altura da área de 
carga 950

Nº de europaletes 5 7 8 5 7
Pesos (kg)
Peso da caixa 205 265 285 205 265
Carga útil máx. 1.600 1.526 1.486 1.423 1.343

34 35
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ACESSÓRIOS

A C E S S Ó R I O S

1) Tapetes têxteis e de borracha
2) Gancho de reboque
3) Kit de lâmpadas e fusíveis sobresselentes
4) Acessórios de segurança

A NISSAN DESENVOLVEU 
PARA A CABSTAR UMA 
AMPLA GAMA DE 
ACESSÓRIOS para lhe 
oferecer uma solução específica 
para cada necessidade de 
utilização do veículo. Entre os 
acessórios disponíveis 
encontram-se: alarme NATS, 
equipamento áudio de altas 
prestações, ar condicionado, 
mesa portátil, faróis de nevoeiro, 
porcas de segurança para as 
rodas, etc.

1

2

4

3
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O COMPROMISSO NISSAN
Se o seu automóvel se avariar é um contratempo. Se o seu camião se avariar é uma situação muito grave para o seu negócio. Mesmo 
os tempos de espera na oficina são tempos mortos em que a sua CABSTAR não está a render. A Nissan compreende a dura realidade 
dos factos. Por isso, tentamos garantir que o seu veículo esteja sempre onde deve estar: na estrada, a trabalhar para si.

SEGURANÇA INTRÍNSECA
O exigente processo de construção e os rigorosos controlos de qualidade fazem com que a sua CABSTAR seja uma máquina de 
precisão, o que confirma a boa reputação da Nissan. A CABSTAR foi construída para suportar os trabalhos mais pesados, apresentando 
longas distâncias entre os serviços de manutenção: aos 30.000 km.

SERVIÇO PRIORITÁRIO PARA OS NOSSOS CLIENTES DE VIATURAS COMERCIAIS 
Ainda que, com a CABSTAR, as suas visitas aos Concessionários/Oficinas Autorizadas Nissan sejam raras, ficará tranquilo em saber 
que o seu veículo beneficia da rápida atenção do nosso pessoal técnico qualificado. Por isso, as reparações são realizadas por técnicos 
especializados em Viaturas Comerciais Nissan, com conhecimentos actualizados e formação específica para assegurar-lhe uma 
manutenção rápida e eficiente. Ao contactar o seu Concessionário/Oficina Autorizada Nissan, garantimos que a sua CABSTAR receberá 
a atenção dos nossos técnicos especializados o antes possível. Assim, poderá programar as revisões de rotina do seu veículo quando 
mais lhe convenha, seguro de que quaisquer reparações necessárias serão efectuadas com a máxima prioridade.

SERVIÇO RÁPIDO DA NISSAN
Nem sempre é possível planear uma visita à oficina. Contudo, se tiver uma CABSTAR não precisa de se preocupar. No Serviço Rápido 
das Oficinas Autorizadas Nissan poderá realizar operações de manutenção de cariz geral (mudança de óleo, pneus, travões, tubo de 
escape, baterias e amortecedores) sem necessidade de marcação prévia, mas sempre a preços fixos. As Oficinas Autorizadas Nissan, 
com um horário de funcionamento mais alargado, cuidarão da sua CABSTAR mesmo depois de um árduo dia de trabalho.

SERVIÇO PAN-EUROPEU DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM* 
Comprar a CABSTAR permite-lhe beneficiar automaticamente do nosso Serviço Pan-europeu de Assistência em Viagem durante o período 
de garantia de Veículo Novo (3 anos ou 100.000 km, o que acontecer primeiro). Se circular pela Europa e tiver uma avaria que esteja 
coberta pela garantia de Veículo Novo da Nissan, basta ligar para o nosso número de Assistência em Viagem (+351 21 383 55 21) e 
receberá assistência rápida em estrada para poder prosseguir o seu caminho. No entanto, se o seu veículo permanecer imobilizado, tanto 
condutor como passageiros poderão usufruir de uma ajuda adicional a cargo do Serviço Pan-europeu de Assistência em Viagem. *

* Caso deseje obter mais informações sobre os Serviços de Assistência em Viagem, consulte por favor a secção 3 do livro de Garantias, Certificado de Manutenção CABSTAR-ATLEON e 
Serviço Pan-europeu de Assistência em Viagem Nissan.

3 ANOS DE GARANTIA
Você tem compromissos com os seus clientes e não pode falhar. Por isso, na Nissan fazemos o possível para o ajudar a cumprir esses 
compromissos com veículos que estão sempre onde devem estar: a trabalhar na estrada. A CABSTAR é um veículo altamente fiável e 
com intervalos entre manutenções muito longos. Além disso, oferece-lhe um conjunto de serviços de excelência, tais como serviço de 
manutenção em horário mais alargado, atenção ao cliente com pessoal especializado e o Serviço Rápido da Nissan.

A CABSTAR tem uma garantia de 3 anos a partir da data de início da garantia ou 100.000 km (o que acontecer primeiro).

6 ANOS DE GARANTIA*
6 anos de garantia por perfuração por corrosão para os veículos a partir da data de início da garantia. 

Você trabalha seja qual for a previsão meteorológica, conduz em todos os tipos de piso e depara-se com as situações mais variadas. 

Por isso, é imprescindível comprar um veículo seguro e resistente, que possa fazer face a todas as situações, todos os dias. Para evitar 
a corrosão, a pintura da CABSTAR foi submetida a um tratamento electrostático. Por sua vez, a carroçaria encontra-se reforçada com 
uma protecção especial anti-gravilha.

* É aconselhável realizar anualmente uma inspecção da perfuração da carroçaria por corrosão num Concessionário/Oficina Autorizada Nissan (independentemente da 
quilometragem do veículo).
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EL COMPROMISO NISSAN
Si tu coche sufre una avería, es un contratiempo. Si tu camión sufre una avería, es un duro golpe para tu negocio. El tiempo de espera 
en el taller es tiempo de inactividad, durante el que tu vehículo no te proporciona beneficios. En Nissan, hemos comprendido esta dura 
realidad comercial. Por eso, hacemos todo lo posible para garantizarte que tu vehículo esté donde debe: trabajando para ti, en la calle o 
la carretera.

FIABILIDAD INTRíNSECA
Un exigente proceso de fabricación y rigurosos controles de calidad hacen del CABSTAR una máquina de precisión, que mantiene la 
reconocida reputación de fiabilidad de Nissan. Está fabricado para soportar el trabajo más duro y largos intervalos de revisión: a los  
30.000 km.

SERVICIO PRIORITARIO PARA LOS CLIENTES DE VEHíCULOS COMERCIALES 
Aunque las visitas a los Concesionarios/Talleres Autorizados Nissan sean poco frecuentes te tranquilizará saber que tu CABSTAR se 
beneficia de la rápida atención de nuestro personal técnico cualificado. Las reparaciones son realizadas por especialistas de Nissan en 
vehículos comerciales, con la información de mantenimiento más actualizada y programas internos de formación para asegurarte una 
reparación rápida y efectiva. Si te pones en contacto con tu Concesionario/Taller Autorizado Nissan, te garantizamos que tu CABSTAR 
recibirá nuestros expertos cuidados lo más rápido posible. Así, podrás programar las revisiones rutinarias cuando sea mejor para tu 
negocio. Y podrás confiar en que cualquier reparación se llevará a cabo con la máxima prioridad.

SERVICIO RÁPIDO NISSAN
Una visita al taller no siempre está programada. Pero con el CABSTAR no tienes por qué preocuparte. En el Servicio Rápido de los 
Talleres Oficiales Nissan puedes realizar operaciones de mantenimiento general (cambio de aceite, neumáticos, frenos, tubo de escape, 
batería y amortiguadores) sin necesidad de cita previa y con un precio preestablecido. Los Talleres Oficiales Nissan, con un amplio 
horario de servicio, cuidarán de tu CABSTAR, incluso después de un duro día de trabajo.

SERVICIO PANEUROPEO DE ASISTENCIA EN CARRETERA* 
Comprar un CABSTAR te proporciona el derecho a los beneficios de nuestro Servicio Paneuropeo de Asistencia en Carretera durante el 
período de garantía de vehículo Nuevo (3 años). Si circulas por Europa y tienes una avería cubierta por la garantía de vehículo nuevo de 
Nissan, puedes llamar a nuestro teléfono de Asistencia en Carretera Nissan (900 112 112 ó al +34 915 141 306, si llamas fuera de 
España). Recibirás una asistencia rápida en carretera para que puedas continuar el viaje. Si no fuera posible y tu vehículo quedara 
inmovilizado, el conductor y pasajeros dispondrán de unos beneficios adicionales a cargo del Servicio Paneuropeo de Asistencia en 
Carretera de Nissan*.

*Si deseas obtener más información sobre los Servicios de Asistencia en Carretera por favor consulta la sección 3 del libro de Garantías, Certificado de Mantenimiento CABSTAR-ATLEON  
y Servicio Paneuropeo de Asistencia en Carretera de Nissan.

3 AÑOS DE GARANTíA
Tú tienes un compromiso con tus clientes. En Nissan, hacemos lo que está en nuestra mano para ayudarte a cumplir con estos 
compromisos, proporcionándote vehículos preparados para estar donde tú los necesitas: trabajando en la carretera. El 
CABSTAR es un vehículo altamente fiable y con largos intervalos de mantenimiento. Además, te ofrece una amplia gama de 
servicios de valor añadido, como un servicio de taller con un horario ampliado, la atención por parte de personal especializado 
o el servicio rápido Nissan.

El CABSTAR está cubierto por una garantía con una validez de 3 años desde la fecha del inicio de la garantía ó 100.000 km (lo que 
antes ocurra). 

6 AÑOS DE GARANTíA
Garantía de perforación por corrosión de 6 años para los vehículos a partir de la fecha de inicio de la garantía. 
Sales a trabajar en las peores condiciones climatológicas. Conduces sobre todo tipo de superficies y te enfrentas a todo tipo de 
situaciones. Por eso, necesitas un vehículo seguro y duradero, que pueda con todo, un día tras otro.
La carrocería de tu CABSTAR está protegida contra la corrosión por un tratamiento electrostático, y la parte inferior del vehículo ha sido 
recubierta con una protección especial contra los golpes de las pequeñas piedras de la calzada. 
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TUDO SOBRE A NISSAN

Você desperta a nossa imaginação, pro-
voca o nosso engenho, inspira-nos a 
mudar as regras e a inovar. E para nós, 
inovação não é apenas adicionar coisas 
e suplementos; é derrubar barreiras 
para reinventar o status quo. É desen-
volver soluções inéditas para satisfazer 
os seus desejos mais excêntricos e mais 
pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiência de condução 
mais aliciante, todos os dias.

NA NISSAN, VOCÊ É A 
NOSSA FONTE DE 
INSPIRAÇÃO.

TUDO SOBRE A NISSAN

A NISSAN CABSTAR  
OFERECE-LHE DE SÉRIE:
3 ANOS* DE GARANTIA

6 ANOS DE GARANTIA POR 
PERFURAÇÃO POR CORROSÃO

ATÉ 30.000 km INTERVALOS DE 
REVISÃO

* ou 100.000 km, o que acontecer primeiro

42 43
TODO SOBRE NISSAN

Tú eres quien enciende nuestra imagi-
nación. Tú, el que despierta nuestro  
ingenio. Tú nos inspiras a cambiar las 
reglas del juego e innovar. Y en Nissan, 
innovar no es sólo añadir y ampliar: es 
cruzar todos los límites para reinventar 
lo establecido. Es desarrollar solu-
ciones inesperadas para satisfacer  
todos tus deseos, desde los más  
prácticos a los más audaces. En Nissan 
diseñamos coches, accesorios y servi-
cios que rompen moldes: hacemos que 
lo práctico sea excitante y lo excitante 
práctico. Todo para ofrecerte cada día 
una experiencia de conducción más 
completa.

EN NISSAN, Tú
DESPIERTAS LO MEJOR
QUE LLEVAMOS DENTRO.

TODO SOBRE NISSAN

NISSAN CABSTAR TE  
OFRECE DE SERIE:
3 AÑOS* DE GARANTíA

6 AÑOS DE GARANTíA DE 
PERFORACIÓN POR CORROSIÓN

HASTA 30.000 km ENTRE REVISIONES

* ó 100.000 km, lo que antes ocurra
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Nissan Cabstar MY’11
Gama e Equipamento
Novembro 2011

CABSTAR BASIC

121CV (90 kW) 2,8 t /1 /2, 5 vel. Cabina Rebatível

121CV (90 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 5 vel. Cabina Fixa

121CV (90 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 5 vel. Cabina Rebatível

136CV (100 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

136CV (100 kW) 3,5 t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

150CV (110 kW) 3,5 t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

150CV (110 kW) 4,5 t /2, 6 vel. Cabina Dupla

Opções
 � Caixa aberta alumínio (Cabina Rebatível) (2) (3)
 � Caixa Basculante eléctrica em alumínio 

(Cabina Rebatível 136CV /1 /2) (2)
 � Caixa Basculante em aço com tomada de força 

(Cabina Rebatível 136CV /1 /2) (2)
 � Caixa de ferramentas (opção ligada à Caixa 

basculante em alumínio ou aço Cabina Rebatível 
136CV /2)

 � Ar condicionado dianteiro 
 � Diferencial de deslizamento limitado + 

relação curta de diferencial (Cabina Rebatível 
121CV 3,5t) (3)

Equipamento de série

 � Travões ABS 

 � Airbag condutor (a partir de 3,5 t)

 � Vidros retrovisores eléctricos dianteiros

 � Rádio-CD 2DIN com Bluetooth®

 � Fecho de segurança de rebatimento da cabina 
(apenas cabina rebatível)

 � Chave com 3 botões, com fecho centralizado
 � Frisos laterais com protecção de salpicaduras
 � Tacógrafo digital (versões 4,5 t)
 � Diferencial de deslizamento limitado + 

relação curta de diferencial (apenas para versões 
com Caixa Basculante em alumínio ou aço) 

 � Suspensão reforçada (a partir de 3,5 t) 
 � Pára-choques traseiro (a partir de 3,5 t)
 � Suporte pneu sobressalente (a partir de 3,5 t)
 � Pneu sobressalente

CABSTAR PREMIUM

136CV (100 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

150CV (110 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

150CV (110 kW) 4,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

Opções
 � Pack Navi: Sistema navegação com ecrã táctil 

de 5", Rádio-CD 2DIN, Reprodutor MP3,  
Porta USB e Tomada de 3,5 mm) (1)

 � Caixa fechada alumínio (versões 136CV /2 /3) (4)
 � Caixa fechada poliéster (versões 136CV /2 /3) (4)

Equipamento de série Comfort +
 � Travões ABS 

	�	 Farois de nevoeiro dianteiros

 � Espelhos retrovisores exteriores eléctricos

	�	 Tecido	especial

	�	 Assistência	de	Arranque	em	Pendente	(EHS)

 � Airbag	condutor	e	passageiro

 � Rádio-CD 2DIN (1)

	�	 Conexão mãos livres Bluetooth®

	�	 Ar	condicionado
 � Ecrã Multifunções
 � Fecho de segurança de rebatimento da cabina  
 � Chave com 3 botões, com fecho centralizado
 � Frisos laterais com protecção de salpicaduras
 � Tacógrafo digital (versões 4,5 t)
 � Suspensão reforçada 
 � Pára-choques traseiro
 � Suporte pneu sobressalente
 � Pneu sobressalente	

CABSTAR COMFORT

136CV (100 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

136CV (100 kW) 3,5 t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

150CV (110 kW) 3,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

150CV (110 kW) 3,5 t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

150CV (110 kW) 4,5 t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebatível

150CV (110 kW) 4,5 t /2, 6 vel. Cabina Dupla

Opções
 � Pack Navi: Sistema navegação com ecrã táctil 

de 5", Rádio-CD 2DIN, Reprodutor MP3, Porta 
USB e Tomada de 3,5 mm) (Cabina Rebatível 
3,5 t) (1) (2)

 � Caixa fechada alumínio (Cabina Rebatível 
136CV /2 /3)

 � Caixa fechada poliéster (Cabina Rebatível 
136CV /2 /3)

 � Ar condicionado dianteiro
 � Diferencial de deslizamento limitado + 

relação curta de diferencial (Cabina Rebatível 
136CV 3,5 t) (2)

Equipamento de série Basic +
 � Travões ABS 

	�	 Farois	de	nevoeiro	dianteiros

	�	 Espelhos	retrovisores	exteriores	eléctricos

 � Airbag condutor

 � Rádio-CD 2DIN (1)

	�	 Conexão	mãos	livres	Bluetooth®

	�	 Ar	condicionado	(apenas para versões com 
caixa fechada alumínio ou poliéster)

	�	 Ecrã	Multifunções
 � Fecho de segurança de rebatimento da cabina 

(apenas cabina rebatível)
 � Chave com 3 botões, com fecho centralizado
 � Frisos laterais com protecção de salpicaduras
 � Tacógrafo digital (versões 4,5 t)
 � Suspensão reforçada 
 � Pára-choques traseiro
 � Suporte pneu sobressalente
 � Pneu sobressalente

11
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(1) Opção Pack Navi incompatível com a Rádio-CD 2DIN de série.
(2) Opções incompativeis.
(3) Caixa aberta alumínio incompatível com Diferencial de deslizamento limitado + relação curta de diferencial.
(4) Opções Caixa fechada alumínio e Caixa fechada poliéster estão associadas ao Pack Navi.



Nissan Cabstar MY'11 (I) 
Especificações técnicas 28.12 e 35.12 (1)
Novembro 2011
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28.12 35.12
  MMA 2.800 Kg 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Lo) 121CV (90 kW)
  Transmissão Manual de 5 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Cabina simples (Rebatível e fixa)
  Rodas traseiras Simples Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 121 (90) / 3.600
Binário máximo  Nm/rpm 250 / 1.600 - 2.800
Emissão de gases Euro5 (EC) 715/2007 - (EC) 566/2011

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.488
Diâmetro x curso mm 89 x 100
Relação de compressão 15,9 : 1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF
Bateria V 12
Starter kW 2,2
Alternador A 150

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança 1ª 4,660
  2ª 2,390
  3ª 1,380
  4ª 1,000
  5ª 0,830
  6ª N/A
  marcha atrás 4,094
Tipo diferencial Diferencial curto com bloqueio de diferencial tipo LSD
Relação final 4,111 / ND 4,111 / 4,625

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão.
Raio de viragem entre paredes m 5,29 5,93 5,28 5,92 6,73
Raio de viragem entre lancis m 4,80 5,44 4,79 5,43 6,22
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Disco ventilado 2 x 48, Øef= 231
Travões traseiros Disco sólido 1 x 46, Øef= 238
Jantes dianteiras 5 J 15, simples
Jantes traseiras 5 J 15, simples 5 J 15, gémea
Pneus 195/70R 15 

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90



Nissan Cabstar MY'11 (II) 
Especificações técnicas 28.12 e 35.12 (2)
Novembro 2011
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28.12 35.12
  MMA 2.800 Kg 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Lo) 121CV (90 kW)
  Transmissão Manual de 5 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Cabina simples (Rebatível e fixa)
  Rodas traseiras Simples Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano km/h 133,2 131,6
Regime motor a 90 km/h rpm 2.566 2.512
Pendente máxima % > 30
Pendente máxima no arranque % > 30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.116
Ãngulo abatimento cabina 45º
Largura da carroçaria   
(de porta a porta)  

1.850

Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores Basic: 2.265 / Comfort: 2.529
Dianteira 1.063
Distância entre eixos 2.500 2.900 2.500 2.900 3.400
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

983 1.283 983 1.283 1.583

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.546 5.246 4.546 5.246 6.046

Largura dianteira  1.573
Largura traseira  1.530 1.396
Largura do eixo traseiro  1.729 1.808

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e zona de carga 650
Comprimento zona de carga Std 2.974 3.674 2.974 3.674 4.474
  Mín 2.651 3.150 2.702 3.362 4.200
  Máx 3.476 4.136 3.476 4.136 4.961
Largura carroçaria  Máx 2.250
Máximo traseira 1.625 1.885 1.625 1.885 2.210
Comprimento máximo (veículo completo) 5.189 5.849 5.189 5.849 6.674

PESoS (Kg) (1)
MMA  Total 2.800 3.500
   eixo dianteiro 1.650 1.750 
   eixo traseiro 1.650 2.200
Peso em vazio Total 1.661 1.671 1.695 1.709 1.729
  delante 1.220 1.227 1.224 1.230 1.240
  detrás 441 444 471 479 489
Carga útil Total 1.139 1.129 1.805 1.791 1.771
   eixo dianteiro 430 423 526 520 510
   eixo traseiro 1.209 1.206 1.729 1.721 1.711
Capacidade de arrasto com travão 1.500 2.000
Capacidade de arrasto sem travão 750

(1) Peso em vazio (Cabina Fixa) 10 Kg menos.



Nissan Cabstar MY'11 (III) 
Especificações técnicas 35.14 (1)
Novembro 2011

35.14
  MMA 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Mi) 136CV (100 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 136 (100) / 3.600
Binário máximo  Nm/rpm 270 / 1.600 - 3.200
Emissão de gases Euro5 (EC) 715/2007 - (EC) 566/2011

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.488
Diâmetro x curso mm 89 x 100
Relação de compressão 15,9 : 1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF
Bateria V 12
Starter kW 2,2
Alternador A 150

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança 1ª 5,357
  2ª 3,154
  3ª 2,041
  4ª 1,365
  5ª 1,000
  6ª 0,790
  marcha atrás 4,830
Tipo diferencial Diferencial curto com bloqueio de diferencial tipo LSD
Relação final 4,111 / ND

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão
Raio de viragem entre paredes m 5,28 5,92 6,73 5,96 6,77
Raio de viragem entre lancis m 4,79 5,43 6,22 5,47 6,27
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Disco ventilado 2 x 48, Øef= 231
Travões traseiros Disco sólido 1 x 46, Øef= 238
Jantes dianteiras 5 J 15, simples
Jantes traseiras 5 J 15, gémea
Pneus 195/70R 15 

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90 11
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Nissan Cabstar MY'11 (IV) 
Especificações técnicas 35.14 (2)
Novembro 2011

35.14
  MMA 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Mi) 136CV (100 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano km/h 134,5
Regime motor a 90 km/h rpm 2.274
Pendente máxima % > 30
Pendente máxima no arranque % > 30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.116
Ãngulo abatimento cabina 45º –
Largura da carroçaria   
(de porta a porta)  

1.850

Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores Basic: 2.265 / Comfort e Premium: 2.529
Dianteira 1.063
Distância entre eixos 2.500 2.900 3.400 2.900 3.400
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

983 1.283 1.583 1.283 1.583

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.546 5.246 6.046 5.246 6.046

Largura dianteira  1.573
Largura traseira  1.396
Largura do eixo traseiro  1.808

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND 3

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e zona de carga 650 1.650
Comprimento zona de carga Std 2.974 3.674 4.474 2.674 3.474
  Mín 2.704 3.364 4.202 2.077 3.198
  Máx 3.476 4.136 4.961 3.136 3.961
Largura carroçaria  Máx 2.250
Máximo traseira 1.625 1.885 2.210 1.885 2.210
Comprimento máximo (veículo completo) 5.189 5.849 6.674 5.849 6.674

PESoS (Kg) 
MMA  Total 3.500
   eixo dianteiro 1.750 
   eixo traseiro 2.200
Peso em vazio Total 1.703 1.717 1.737 1.872 1.892
  delante 1.226 1.232 1.242 1.312 1.332
  detrás 477 485 495 560 560
Carga útil Total 1.797 1.783 1.773 1.628 1.608
   eixo dianteiro 524 518 508 438 418
   eixo traseiro 1.723 1.715 1.705 1.640 1.640
Capacidade de arrasto com travão 3.500
Capacidade de arrasto sem travão 750 11
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Nissan Cabstar MY'11 (V) 
Especificações técnicas 35.15 (1)
Novembro 2011

35.15
  MMA 3.500 Kg
  Motor zD30H HD-5 150CV (110 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 150 (110) / 3.400
Binário máximo  Nm/rpm 350 / 1.200
Emissão de gases Euro5 2005/55/EC - 2008/74/EC

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.953
Diâmetro x curso mm 96 x 102
Relação de compressão 15,9 : 1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF
Bateria V 12
Starter kW 2,5
Alternador A 135

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança 1ª 5,357
  2ª 3,154
  3ª 2,041
  4ª 1,365
  5ª 1,000
  6ª 0,790
  marcha atrás 4,830
Tipo diferencial N/D
Relação final 4,111 / ND

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão
Raio de viragem entre paredes m 5,28 5,92 6,73 5,96 6,77
Raio de viragem entre lancis m 4,79 5,43 6,22 5,47 6,27
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Disco ventilado 2 x 48, Øef= 231
Travões traseiros Disco sólido 1 x 46, Øef= 238
Jantes dianteiras 5 J 15, simples
Jantes traseiras 5 J 15, gémea
Pneus 195/70R 15 

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90 11
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Nissan Cabstar MY'11 (VI) 
Especificações técnicas 35.15 (2)
Novembro 2011

35.15
  MMA 3.500 Kg
  Motor zD30H HD-5 150CV (110 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900) 3/ (3.400)

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano Km/h 136
Regime motor a 90 km/h rpm 2.361
Pendente máxima % > 30
Pendente máxima no arranque % > 30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.116
Ãngulo abatimento cabina 45º –
Largura da carroçaria   
(de porta a porta)  

1.850

Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores 2.529
Dianteira 1.063
Distância entre eixos 2.500 2.900 3.400 2.900 3.400
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

983 1.283 1.583 1.283 1.583

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.546 5.246 6.046 5.246 6.046

Largura dianteira  1.573
Largura traseira  1.394
Largura do eixo traseiro  1.806

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND 3

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e zona de carga 650 1.650
Comprimento zona de carga Std 2.974 3.674 4.474 2.674 3.474
  Mín 2.807 3.484 4.348 2.294 3.471
  Máx 3.476 4.136 4.961 3.136 3.961
Largura carroçaria  Máx 2.250
Máximo traseira 1.625 1.885 2.210 1.885 2.210
Comprimento máximo (veículo completo) 5.189 5.849 6.674 5.849 6.674

PESoS (Kg)
MMA  Total 3.500
   eixo dianteiro 1.750 
   eixo traseiro 2.200
Peso em vazio Total 1.785 1.800 1.820 1.955 1.975
  delante 1.273 1.279 1.289 1.359 1.379
  detrás 512 521 531 596 596
Carga útil Total 1.715 1.700 1.680 1.545 1.525
   eixo dianteiro 477 471 461 391 371
   eixo traseiro 1.688 1.679 1.669 1.604 1.604
Capacidade de arrasto com travão 3.500
Capacidade de arrasto sem travão 750 11
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Nissan Cabstar MY'11 (VII) 
Especificações técnicas 45.15 (1)
Novembro 2011

45.15
  MMA 4.500 Kg
  Motor zD30H HD-5 150CV (110 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 150 (110) / 3.400
Binário máximo  Nm/rpm 350 / 1.200
Emissão de gases Euro5 2005/55/EC - 2008/74/EC

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.953
Diâmetro x curso mm 96 x 102
Relação de compressão 15,9 : 1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF
Bateria V 12
Starter kW 2,5
Alternador A 135

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança (Caixa robotizada) 1ª 5,357
  2ª 3,154
  3ª 2,041
  4ª 1,365
  5ª 1,000
  6ª 0,790
  marcha atrás 4,830
Tipo diferencial N/D
Relação final 4,375 / ND

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão
Raio de viragem entre paredes m 5,29 5,94 6,74 5,95
Raio de viragem entre lancis m 4,79 5,43 6,23 5,44
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Discos ventilados 2 x 52, Øef= 234,6
Travões traseiros Disco ventilados 2 x 44, Øef= 241
Jantes dianteiras 5½ J 16, simple
Jantes traseiras 5½ J 16, gemelas
Pneus 185/75R 16 

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90 11
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Nissan Cabstar MY'11 (VIII) 
Especificações técnicas 45.15 (2)
Novembro 2011

45.15
  MMA 4.500 Kg
  Motor zD30H HD-5 150CV (110 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível) Dupla Cabina (Fixa)
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 3/ (3.400) 2/ (2.900)

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano Km/h 90
Regime motor a 90 km/h rpm 2.485
Pendente máxima % > 30
Pendente máxima no arranque % > 30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.135
Ãngulo abatimento cabina 45º –
Largura da carroçaria   
(de porta a porta)  

1.850

Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores 2.529
Dianteira 1.063
Distância entre eixos 2.500 2.900 3.400 2.900
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

1.183 1.483 1.883 1.483

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.746 5.446 6.346 5.446

Largura dianteira  1.569
Largura traseira  1.492
Largura do eixo traseiro  1.919

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND 3

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e zona de carga 650 1.650
Comprimento zona de carga Std 3.174 3.874 4.774 2.874
  Mín 3.126 3.851 4.766 2.358
  Máx 3.476 4.136 4.961 3.136
Largura carroçaria  Máx 2.250
Máximo traseira 1.625 1.885 2.210 1.885
Comprimento máximo (veículo completo) 5.189 5.849 6.674 5.849

PESoS (Kg)
MMA  Total 4.500
   eixo dianteiro 1.750 
   eixo traseiro 3.200
Peso em vazio Total 1.856 1.872 1.892 2.027
  delante 1.261 1.268 1.278 1.348
  detrás 595 604 614 679
Carga útil Total 2.644 2.628 2.608 2.473
   eixo dianteiro 489 482 472 402
   eixo traseiro 2.605 2.596 2.586 2.521
Capacidade de arrasto com travão 3.500
Capacidade de arrasto sem travão 750 11
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Nissan Cabstar MY'11 (IX) 
Especificações técnicas 35.14 Caixa Basculante (1)
Novembro 2011

35.14 CAIxA BASCULANtE
  MMA 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Mi) 136 CV (100 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível)

Caixa basculante Alumínio Aço
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900) 1/ (2.500) 2/ (2.900)

MotoR
Potência máxima CV(kW)/rpm 136 (100) 3.600
Binário máximo  Nm/rpm 270/1.600-3.200
Emissão de gases Euro5 (EC) 715/2007 – (EC) 566/2011

DESCRIÇÃo Do MotoR
No. de cilindros / configuração 4 / em linha
Válvulas por cilindro 4, DOHC
Admissão Turbo intercooler
Sistema de alimentação Injecção directa + Common Rail
Sistema de controlo ECCS
Cilindrada cm3 2.488
Diâmetro x curso mm 89 x 100
Relação de compressão 15,9:1
Combustível Diesel
Sistema controlo de emissões EGR + Catalizador
Bateria V 12
Starter kW 2,2
Alternador A 150
Acionamento caixa basculante Electro-hidráulico Mecânico (tomada da força)-hidráulico

EIxo MotRIz
Embraiagem Monodisco seco com controlo hidráulico
Relação de mudança 1ª 5,357
  2ª 3,154
  3ª 2,041
  4ª 1,365
  5ª 1,000
  6ª 0,790
  marcha atrás 4,830
Tipo diferencial Diferencial curto com bloqueio de diferencial tipo LSD
Relação final 4,111

CHASSIS
Tipo de chassis Longarinas longitudinais de aço em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mm 752
Secção mm 128 x 52 x 4
Suspensão  dianteira Independente, duplo triângulo com molas transversais, amortecedores e barra estabilizadora
   traseira Eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcção Eléctrica, cremalheira e pinhão
Raio de viragem entre paredes m 5,28 5,92 5,28 5,92
Raio de viragem entre lancis m 4,79 5,43 4,79 5,43
Sistema de travões Circuito hidráulico duplo com assistência de servotravão com ABS + EBD
Travões dianteiros Discos ventilados 2 x 48, Øef= 231
Travões traseiros Disco sólido 1 x 46, Øef= 238
Jantes dianteiras 5 J 15, simples
Jantes traseiras 5 J 15, gémeas
Pneus 195/70 R15

DEPÓSIto CoMBUStÍVEL
Capacidade do depósito  l 90 11
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Nissan Cabstar MY'11 (X) 
Especificações técnicas 35.14 Caixa Basculante (2)
Novembro 2011

35.14 CAIxA BASCULANtE
  MMA 3.500 Kg
  Motor YD25K3 LD-5 (Mi) 136 CV (100 kW)
  Transmissão Manual de 6 velocidades
  Cabina Cabina simples (Rebatível)

Caixa basculante Alumínio Aço
  Rodas traseiras Gémeas
  Distância entre os eixos (mm) 1/ (2.500) 2/ (2.900)* 1/ (2.500) 2/ (2.900)*

PREStAÇÕES
Velocidade máxima em plano km/h 134,5
Regime motor a 90 km/h rpm 2.274
Pendente máxima % >30
Pendente máxima no arranque % >30

DIMENSÕES (mm)
Altura da cabina (sem carga) 2.116
Ãngulo abatimento cabina 45º
Largura da carroçaria (de porta a porta)  1.850
Largura total excluindo retrovisores 1.870
Largura total incluindo retrovisores 2.265 
Dianteira 1.063
Traseira   
(sem pára-choques nem luzes) 

1.300 1.599 1.300 1.599

Comprimento total   
(sem pára-choques nem luzes) 

4.862 5.561 4.862 5.561

Largura dianteira  1.573
Largura traseira  1.398
Largura do eixo traseiro  1.808

NÚMERo DE LUGARES
1ª fila 3
2ª fila ND

DIMENSÕES ÁREA DE CARGA (mm)
Distãncia entre eixo dianteiro e  
caixa basculante

650 1.350 650 1.350

Comprimento zona de carga caixa basculante 3.150
Comprimento caixa de carga 1.900
Altura caixa de carga 400

PESoS (Kg)
MMA  Total 3.500
   eixo dianteiro 1.750 
   eixo traseiro 2.200
Peso em vazio Total 2.224 2.374 2.274 2.424
  delante 1.263 1.205 1.268 1.205
  detrás 961 1.169 1.006 1.219
Carga útil Total 1.276 1.126 1.226 1.076
  carga máxima eixo dianteiro 487 545 482 545
  carga máxima eixo traseiro 1.239 1.031 1.194 981
Capacidade de arrasto com travão 3.500
Capacidade de arrasto sem travão 750

* Inclui caixa de ferramentas grande volume atrás da cabina.
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CATÁLOGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

VIATURA LIGEIRA COMERCIAL 



drive the change*
*cOndUZa a MUdanÇa

gaMa renaULt veÍcULOS cOMerciaiS



hÁ 113 anOS QUe a renaULt PartiLha a viSÃO de 
QUe, Para FaZer reaLMente Parte da SUa ÉPOca, 
O aUtOMÓveL deve Ser SeMPre UM FactOr de 
PrOgreSSO, UM cOMPrOMiSSO reSPOnSÁveL e 
FOnte de entUSiaSMO e de MOBiLidade 
SUStentÁveL Para tOdOS.

Na renault, continuamos convictos de que o automóvel deve 
estar adaptado ao estilo de vida e às expectativas de cada utili-
zador. Foi por isso que inventámos os “automóveis ao ritmo da 
vida”. Hoje, esta abordagem traduz-se na pesquisa de uma mobi-
lidade sustentável e amiga do ambiente, na segurança e na quali-
dade acessíveis a todos. Firmes nos nossos objectivos, criámos a 
renault tech, entidade especializada na concepção, produção e 
comercialização de veículos destinados às pessoas com mobilidade 
reduzida. Queremos dar um novo sentido ao automóvel. Queremos 
que ocupe um novo lugar, mais adaptado aos desafios das socie-
dades, e que continue a ser factor de progresso para o Homem. É 
com este espírito que desenvolvemos hoje uma gama de veículos 
eléctricos para todos.

drive the change*
*cOndUZa a MUdanÇa



  renaULt KangOO eXPreSS



renaULt KangOO eXPreSS  
cada UM cOM O SeU negÓciO,  
cada UM cOM O SeU taManhO,  
cada UM cOM O SeU KangOO eXPreSS.
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Kangoo express compact 
2 lugares

Kangoo express  
2 lugares

Kangoo express Maxi 
2 ou 5 lugares

3,83 m
2,3 à 2,8 m3

4,6 m
1,3 à 4,6 m3

4,21 m
3 à 3,5 m3
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 KangOO eXPreSS cOMPact 
cUrtO e FÁciL de ManOBrar,  
O cOMerciaL adaPtadO ÀS SUaS 
neceSSidadeS.

O conforto de uma berlina, as qualidades de uma furgoneta, o Kangoo Express Compact é o parceiro ideal de todos os profissionais. 
As suas dimensões compactas tornam-no particularmente fácil de manobrar e tão ágil na cidade! No interior, a generosidade 
continua….  Tão espaçoso quanto prático, o Kangoo Express Compact adapta-se a todas as suas exigências!



A gama Kangoo Express foi enriquecida com uma 
versão Maxi dotada de uma distância entre-eixos com 
mais 40 cm. 
O Kangoo Express Maxi permite-lhe carregar e 
transportar objectos que podem ter até 2,9 m de 
comprimento, 800 kg de carga útil e 4,6 m3 de volume 
útil. Graças às dimensões exteriores semelhantes às de 
um monovolume, esta furgoneta permite-lhe circular 
e estacionar facilmente na cidade e nos parques de 
estacionamento urbanos.

KangOO eXPreSS MaXi 
UM cOMPriMentO ÚtiL MaXi, 
diMenSÕeS MÍniMaS.
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KangOO eXPreSS MaXi de 5 LUgareS 
cOnFOrtÁveL, MOdULÁveL, 
ideaL Para MiSSÕeS eM eQUiPa.
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Com o Kangoo Express Maxi de 5 Lugares deixa ser necessário escolher entre o transporte de pessoas e o transporte de carga. Esta versão, equipada de série 
com uma divisória fixa e um banco traseiro de 3 lugares com o sistema de rebatimento 1/3-2/3, permite transportar uma equipa de 5 pessoas e beneficiar ainda 
de 1,3m3 de volume útil. 

A sua divisória basculante ligada ao banco traseiro rebatível* permite uma modularidade incomparável. Rebatendo o banco traseiro, a divisória posiciona-se junto 
aos bancos da frente, possibilitando o transporte de objectos com um comprimento até 2m. Com um só gesto, o volume útil passa para 3,6m3! 

*disponível em opção na versão Maxi de 5 lugares
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 UM eSPaÇO OPtiMiZadO

Adaptadas a todas as necessidades dos profissionais, as múltiplas soluções de arrumação permitem explorar plenamente o espaço disponível. No módulo central, 
e ao alcance da mão, poderão ser guardados os objectos mais indispensáveis. No porta-objectos central integrado no painel de bordo pode guardar documentos 
de formato A4.
Para aqueles objectos mais volumosos, pode contar com o espaço disponível na prateleira superior do habitáculo. Quanto ao porta-luvas de 15 litros, poderá 
utilizá-lo para guardar o seu portátil.

ESPAÇOS DE ARRUMAÇãO MúLTIPLOS, FUNCIONALMENTE FEITOS À MEDIDA
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UM cOnFOrtO de traBaLhO inÉditO
ERGONOMIA ESTUDADA, TRABALHO SEM CANSAÇO

Beneficiando da melhor habitabilidade do mercado nos lugares dianteiros, a gama Kangoo Express 
oferece, nomeadamente, uma excepcional largura ao nível dos cotovelos para uma maior liberdade de 
movimentos. 
A bordo do Kangoo Express, o posto de condução privilegia a ergonomia e a acessibilidade: volante e 
banco do condutor reguláveis em altura*, alavanca de velocidades acessível no painel de bordo, pega 
de tracção nas portas dianteiras… os comandos, tal como os múltiplos espaços, estão naturalmente ao 
alcance da mão. 
Monovolume ou furgoneta? O posto de condução da gama Kangoo Express é comparável ao de um veí-
culo particular. Qualidade de materiais e de acabamento, espaço interior e funcionalidades combinam-
se para oferecer ao condutor um verdadeiro conforto de utilização. A gama Kangoo Express dispõe agora 
de todas as opções que melhor se adaptam a uma utilização intensiva e diária do veículo, nas melhores 
condições: regulador de velocidade*, rádio CD MP3*, sensor de estacionamento*…
Dispondo em opção de um sistema de GPS Carminat TomTom® Live integrado, a gama Kangoo Express 
permitirá ganhar tempo e reduzir consumo.

* De série ou opção consoante a versão.



FUnciOnaLidade e POLivaLência

A gama Kangoo Express responde às necessidades dos profissionais através de 
soluções e opções inteligentes que simplificam o trabalho diário. O tejadilho des-
lizante (girafon)* permite o transporte vertical de objectos longos e volumosos. 
A divisória basculante* e o banco do passageiro rebatível* oferecem um volume 
de carga suplementar de 0,5m3, para um comprimento de 2,11m no Kangoo 
Express Compact, 2,5m no Kangoo Express e 2,88m no Kangoo Express Maxi 
de 2 Lugares. 
Numerosas predisposições foram previstas para facilitar as adaptações comple-
mentares indispensáveis a determinadas actividades.

*Disponível em opção
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4. regULadOr e LiMitadOr de 
veLOcidade*

Permite definir uma velocidade constante 
(função «regulador») ou limitar a veloci-

dade máxima (função «limitador»).

 cOnFOrtO

1

1. vOLante regULÁveL eM 
aLtUra
2. eLevadOreS eLÉctricOS 
de vidrOS
3. aLavanca de regULa-
ÇÃO eM aLtUra dO BancO*

5. SenSOr de eStaciOnaMentO*
Em manobras de marcha-atrás, 
o sistema detecta os eventuais 
obstáculos situados na traseira do 
veículo, e avisa-o através de uma 
sequência de bips cuja frequência vai 
aumentando à medida que o veículo se 
aproxima do obstáculo.
6. cOMPUtadOr de BOrdO*
Indica os parâmetros de viagem.
* De série ou opção consoante a versão

5

6

3

2

1

4
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11

8

10

8. POrta-LUvaS*
O porta-luvas oferece um volume generoso, onde pode ser 
transportado um computador portátil, por exemplo. 
9. PrateLeira de arrUMaÇÃO*
Espaço de arrumação, largo e profundo, está situada na zona 
superior do habitáculo, por cima do pára-brisas.
10. arrUMaÇÃO na cOnSOLa centraL*
Facilmente acessível, pode receber um bloco de notas, as suas 
guias de transporte ou o livro de encomendas com formato A4.
11. aPOiO de BraÇO centraL*
Neste porta-objectos tão prático, o condutor pode guardar copos, 
garrafas, CD…
* De série ou opção consoante a versão

9

7. ar cOndiciOnadO ManUaL*7



eSQUeMa de cOnFigUraÇÕeS
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tecidOS, janteS e cOreS

BRANCO GLACIAR (OE)

ESTOFOS EM TECIDO

JANTES EM AÇO DE 14’’ JANTES EM AÇO DE 15’’ JANTES EM AÇO DE 16’’

VERMELHO VIVO (OE) AZUL PRATA (TE) VERMELHO PAVOT (TE)

CINZENTO SIDERAL (TE)AZUL ESTRELA (TE) PRETO METAL (TE)

verSÕeS interiOreS cOreS OPacaS cOreS MetaLiZadaS

BrancO 
gLaciar 
(Oe 389)

verMeLhO 
vivO

(Oe 719)

aZUL 
Prata 

(te rnP)

verMeLhO 
PavOt 

(te nng)

aZUL 
eStreLa
(te rnL)

cinZentO 
SidÉraL 
(te B64)

PretO 
MetaL

(te gnd)

cOnFOrt tecidO O O O O O O O

BUSineSS tecidO O O O O O O O

Opção: O     Opaco Envernizado: OE     Tinta com Efeitos: TE



  
1.5 dci 75 FaP 1.5 dci 90 FaP

Norma de despoluição EURO5 EURO5
Nº de Lugares 2 2

MOtOr
Cilindrada (cm3) 1 461 1 461
Tipo de injecção Directa (turbo) Common Rail Directa (turbo) Common Rail
Combustível Diesel Diesel
Nº de cilindros 4 4
Nº de válvulas 8 8
Filtro de partículas Sim Sim
Potência máxima kW CEE  (ch DIN) tr/mn 55 (75) às 4000 66 (90) às 3750
Binário máximo Nm CEE (tr/mn) 180 (1750) 200 (1750)

caiXa de veLOcidadeS
Nº de relações 5 5

tranSMiSSÃO
Tracção Dianteira Dianteira

direcÇÃO
Diâmetro de rodagem entre passeios (Ø) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.)  

9,6
10,7  

 

-
10,7  
11,9

Nº de voltas de volante (DA) 3,2 3,2

PneUS
Pneus Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.) 

185/70 R14 LI88 
185/70 R14 LI88 

-

- 
195/65 R15 LI91 
195/65 R15 LI95

travageM
Eixo dianteiro: discos (mm)  Express Compact 
 Express 
  Express Maxi (2/5 lug.) 

258  
280 

-

-  
280 
280

Eixo traseiro: tambor (T) / discos (mm)  Express Compact 
  Express 
  Express Maxi (2/5 lug.) 

T9’’ 
274 

-

- 
274 
274

PerFOrManceS 
Velocidade máxima (km/h)  Express Compact 
  Express 
 Express Maxi (2/5 lug.) 

150 
151 

-

-
158 
158

Aceleração: 0 - 100 km/h (s) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.) 

15,9 
17,5  

-

-
15 
15

cOnSUMOS (directiva eUrOPeia 99/100/ce)
Emissões CO2 (g/km) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.) 

137 
137 

-

- 
137 
140

Ciclo urbano (l/100 km) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.)  

5,9 
5,9 

- 
5,9 
5,9

Ciclo extra urbano (l/100 km) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.) 

4,8 
4,8 
-

- 
4,8 
5,0

Ciclo completo (l/100 km) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.) 

5,2 
5,2 
-

- 
5,2 
5,3

caPacidade
Capacidade do depósito de combustível (l) 60 60

PeSO (Kg)
Peso vazio em ordem de marcha (sem opções) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.) 

1257 
1261 

-

- 
1261 

1343/1421 
Peso máximo autorizado (M.M.A.C.) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.) 

1771
1936  

-

- 
1936 
2175

Peso máximo rolante (M.T.R.) Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.)

2821
2986 

-

-
2986 
3225

Carga útil máxima (C.U.)  Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.)

500
650 

-

- 
650 

800/740
Peso máximo rebocável não travado Express Compact 
 Express 
 Express Maxi (2/5 lug.)

625 
630 

-

- 
630 

670/710
Peso máximo rebocável travado 1050 1050

caracterÍSticaS tÉcnicaS

34 > 35



cOnFOrt BUSineSS
KangOO eXPreSS 

cOMPact KangOO eXPreSS KangOO eXPreSS  
MaXi 2 LUgareS

KangOO eXPreSS  
MaXi 5 LUgareS

KangOO eXPreSS 
cOMPact KangOO eXPreSS KangOO eXPreSS

MaXi 2 LUgareS

aPreSentaÇÃO eXteriOr
Pára-choques dianteiro e traseiro cinzentos l l l l l l l

Frisos laterais cinzentos l l l l l l l

Pintura metalizada ou nacarada O O O O O O O
Jantes em aço 14" l l (1) - - l l (1) -
Jantes em aço 15" - l (2) l l - l (2) l

Porta lateral direita deslizante em chapa - l l - - l l

Porta lateral direita deslizante com vidro de abrir - - - l - - -
Porta lateral esquerda deslizante com vidro fixo - O - - - O -
Porta lateral esquerda com vidro fixo + painel lateral direito com vidro fixo + painéis laterais 
traseiros vidrados + portas traseiras vidradas com limpa vidros e desembaciador traseiro - O - - - O -

Porta lateral direita vidrada + Painel lateral esquerdo vidrado + Paineis laterais traseiros 
vidrados + Portas traseiras vidradas c/ limpa vidros e desembaciador traseiro - O O - - O O

Porta lateral direita vidrada + Painel lateral esquerdo vidrado + Paineis laterais traseiros 
vidrados + Portão traseiro vidrado c/ limpa vidros e desembaciador traseiro - O - - - O -

Portas traseiras assimétricas vidradas c/ desembaciador e limpa lava-vidros traseiro O O O l O O O
Portão traseiro vidrado c/ desembaciador e limpa lava-vidros traseiro O O - - O O -

aPreSentaÇÃO interiOr
Volante carbono escuro l l l l l l l

Alavanca da caixa de velocidades em carbono escuro l l l l l l l

Alavanca do travão de mão em carbono escuro l l l l l l l

Pack Conforto Cabine O O O O - - -
Pack Arrumação - - - - O O O
Porta luvas fechado O (4) O (4) O (4) O (4) l l l

Prateleira de arrumação na zona superior do habitáculo O (4) O (4) O (4) O (4) O (7) O (7) O (7)

Consola Central - - - - O (7) O (7) O (7)

ZOna de carga
Tapete zona de carga O O O O O O O
Girafon em plástico O O - - O O -
Carga útil aumentada - O - - - O -
Divisória completa com janela em vidro l l l - l l l

Divisória completa em rede - - - l - - -
Divisória basculante + banco do passageiro rebatível O O O O O O O

cOnFOrtO
Isqueiro e cinzeiro nómada O O O O O O O
Pack Clim O O O O - - -
Ar condicionado O(5) O(5) O(5) O(5) l l l

Elevadores dos vidros eléctricos dianteiros l l l l l l l

Banco do condutor regulável em altura - - - - O (7) O (7) O (7)

Faróis de nevoeiro O O O O O O O

SegUranÇa
Airbag condutor l l l l l l l

ABS l l l l l l l

Fecho centralizado das portas com comando à distância por rádio-frequência l l l l l l l

Trancamento automático das portas em movimento l l l l l l l

Sensor de estacionamento - - - - l l l

Airbag passageiro O O O O O O O

cOndUÇÃO 
Volante regulável em altura l l l l l l l

Direcção assistida l l l l l l l

Conta rotações l l l l l l l

Retrovisores exteriores eléctricos O O O O O O O

Computador de bordo - - - - l l l

Regulador de velocidade - - - - l l l

Pack «Tous chemins» - - - - - O(3) -
Altura ao solo aumentada - - - - - O(6) -
Protecção do circuito de combustível e travagem - - - - - O(6) -
Protecção do reservatório de combustível - - - - - O(6) -
Protecção inferior do motor - - - - - O(6) -

cOMUnicaÇÃO
Pré-equipamento de rádio l l l l l l l

Radiosat Tunner 30W O O O O - - -
Radiosat CD com função MP3 O(5) O(5) O(5) O(5) l l l

Carminat TomTom Live O(8) O(8) - - O(8) O(8) -
Cartografia Europa O(8) O(8) - - O(8) O(8) -
Rádio CD com função MP3 e Bluetooth O(8) O(8) - - O(8) O(8) -
Pack Navegação O O - - O O -
l = Série ; O = Opção ;
(1) De série na motorização 1.5 dCi 70cv - (2) De série na motorização 1.5 dCi 85cv - (3) Opção disponível na motorização 1.5 dCi 85cv - (4) Parte integrante do Pack Conforto Cabine - (5) Parte integrante do Pack Clim - (6) Parte integrante do Pack «Tous 
Chemins» - (7) Parte integrante do pack Arrumação - (8) Parte integrante do pack Navegação

LiSta de eQUiPaMentOS e OPÇÕeS



diMenSÕeS

Kangoo express  
compact

Kangoo express
Kangoo express  
Maxi 2 lugares

Kangoo express  
Maxi 5 lugares

volume do espaço de carga (dm3) / com a opção divisória basculante + banco passageiro rebatível 2300/2800 3000/3500 4000/4600 1300/3600
A Distância entre eixos 2 313 2 697 3 081 3 081
B Comprimento total 3 829 4213 (4 232) 4 597 4 597
C Eixo dianteiro à frente 807 807 (826) 807 807
D Eixo dianteiro até à traseira 709 709 709 709
E Largura da via dianteira 1 519 1521 (1 518) 1 521 1 521
F Largura da via traseira 1 533 1433 (1 534) 1 533 1 533
G Lagura total (inclui retrovisores) 2133 2 133 2133 2133
H Altura em vazio 1783/1812 1805/1844 (1816/1847) 1 810 / 1 836 1 802 / 1 826
H1 Altura ao nível das portas batentes 1833/1863 1872/1934 (1887/1926) 1 893 / 1 920 1 878 / 1 902
J Altura de plataforma de carga em vazio 547 / 577 558/600 (573/611) 575 / 601 563 / 586
K  Distância ao solo em vazio / com carga 166-191 / 141-164 184-210/153-172 (198-222 / 168-192) 187-212 / 151-171 185-210/ 151-172
M Largura ao nível dos cotovelos dianteiros / traseiros 1 510 1 510 1 510 1 510/1539
N Largura ao nível dos ombros dianteiros / traseiros 1 464 1 464 1 464 1 464/1507
Q1 Altura interior traseira 1 227 1 251 1 190 / 1 252 1 154
Y Largura traseira a 1 m da barra da plataforma de carga 1 141 1 141 1 141 1 141
Y1  Largura traseira a 100 mm da barra da plataforma de carga 1 219 1 219 1 219 1 219
Y2 Largura interior entre cavas-de-rodas revestimento mín./máx. 1 218 1 218 / 1 045 1 218 1 145
Z Atura de carga 1 129 1 129 1 129 1 129
Z1 Comprimento de carga 1 092 1 476 1 862 1008/1361

Z2 Comprimento de carga ao nível do piso /
com a opção divisória basculante + banco passageiro rebatível 1347/2118 1731/2502 2115/2886 1328/2043

Z3 Comprimento do habitáculo (pedais / traseiro) - - 1 716 1 716
Os valores entre parêntesis são as indicações para a versão com Pack «Tout Chemins» 

Kangoo express

Kangoo express compact

Kangoo express Maxi
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renaULt PrO+,  
entre PrOFiSSiOnaiS

Um centro  de  prof iss ionais 
especialmente dedicado a si
A Renault criou o Renault Pro+ para 
satisfazer as necessidades dos profissionais. 
A partir de agora, tem à sua disposição 
um espaço de venda e pós-venda 100% 
dedicado às empresas. As competências, 
as soluções e os serviços mais pertinentes 
estão aqui reunidos para responder às 
especificidades de cada actividade.

One stop shop: Um serviço à medida da 
sua actividade
um serviço à medida da sua actividade. O 
seu centro Renault Pro+ dispõe de todos os 
serviços personalizados de que necessitará 
a partir do momento em que compra o seu 
veículo, novo ou usado, e durante toda 
a sua vida útil: ajuda-o a escolher o seu 
veículo de série ou transformado, o tipo de 
financiamento, a manutenção…

interlocutores que falam a sua língua
Os seus interlocutores Renault Pro+ são 
verdadeiros profissionais com formação 
nas particularidades de cada actividade. 
Aconselham-no, estudam e propõem-lhe 
as adaptações dos veículos comerciais da 
gama Renault que mais se adequam às suas 
necessidades. Um interlocutor pós-venda 
privilegiado dedicado ao seu caso, logo a 
partir da entrega do veículo.

Os nossos compromissos tornam-no 
mais eficiente no desempenho da sua 
actividade.
Desde a escolha do seu veículo até à sua 
manutenção, o Renault Pro+ permite-lhe 
ganhar tempo. Esta eficácia resulta do 
compromisso que consigo assumem os 
homens e as mulheres da rede Renault.

Serviços na aquisição:
• Exposição  de  veículos  comerciais, 
incluindo veículos transformados.
• Proposta  sistemática  de  ensaio  com 
marcação para veículos de passageiros e 
comerciais de série.
• Proposta comercial em 48 h, respondendo 
às necessidades específicas do cliente 
profissional*.

Serviços pós-venda:
• Horários  de  oficina  alargados  para  os 
clientes profissionais.
• Diagnóstico  rápido  em  caso  de  avaria 
imobilizante.
• Serviços  rápidos  realizados  nas  8h  úteis 
seguintes, sem marcação prévia.
• Entrega em 4h de uma estimativa de preço e 
de prazo para todas as reparações.
• Proposta de veículo de substituição. 

Porque, na Renault, estamos convencidos 
que a confiança dos nossos clientes 
é a nossa mais sólida alavanca de 
desenvolvimento, com o Renault Pro+ pode 
realmente contar connosco!

O Renault Pro+ acompanha todos os  passos 
da sua empresa, desde o primeiro ao ultimo 
dia de vida de cada uma das suas viaturas, 
sempre com os conselhos mais adequados, 
os financiamentos mais vantajosos e a  mais 
rápida capacidade de resposta a qualquer 
problema. Porque a sua empresa não pode 
parar, o Renault Pro+ está sempre ao seu 
lado para que o seu negócio esteja sempre 
em movimento.
Conheça-nos em www.empresas.renault.
pt e veja a diferença de um serviço 
pensado, criado e desenvolvido ENTRE 
PROFISSIONAIS.



QUeM MeLhOr QUe a renaULt  
Para acOMPanhar 
O SeU renaULt?

aS garantiaS
A contar da data de entrega, cada veículo Renault beneficia 
de uma garantia contratual de 2 anos sem limite de 
quilometragem, compreendendo a reparação e a assistência 
gratuitas. Contra os defeitos de pintura e a corrosão, o 
seu veículo dispõe de garantias que vão de 3 a 12 anos.

A Renault assegura-lhe custos de utilização reduzidos com 
modelos reparáveis ao menor custo e que beneficiam de 
uma  excelente  protecção  contra  furto  e  arrombamento 
(excelentes resultados nos testes “Danner” et “Thatcham”).

O FinanciaMentO
A renault gest (grupo rci Banque) é a financeira da 
marca Renault e da sua Rede de Concessionários. Pelo 
facto de estar presente em toda a Rede de Concessionários 
Renault e devido a ser pioneira em Portugal na sua actividade, 
acumulando  uma  vasta  experiência,  a  renault gest 
assume-se como verdadeira especialista no ramo automóvel.
Com efeito, a Renault Gest propõe-lhe uma vasta gama 
de soluções de financiamento. Desde as soluções mais 
tradicionais, Leasing ou Crédito, sempre com condições 
competitivas  e  diferenciadoras,  até  às  soluções  “chave 
na  mão”.  Neste  conceito,  o  AOV  (Aluguer  Operacional  de 
Viaturas) da Renault Gest oferece-lhe, caso se trate de uma 
Empresa, a simplicidade e a despreocupação ao integrar, 
além do financiamento, os serviços que melhor se adaptam 
à sua realidade: manutenção, viatura de substituição, seguro 
automóvel, assistência em viagem, substituição de pneus, 
entre outros.

OS cOntratOS de ServiÇO
Para lhe proporcionar ainda mais serenidade, a Renault 
propõe-lhe prolongar a garantia de origem e alargar as 
prestações de assistência.

A extensão de garantia renault prolonga a garantia 
até 3 anos  / 60.000 kms ou até 4 anos  / 100.000 kms a 
contar da data de matrícula. O primeiro a ocorrer determina 
o final de contrato. Durante o período de vigência, a sua 
mobilidade está assegurada pelo serviço Renault Assistência 
24  Horas,7  dias  por  semana.  A  Extensão  de  Garantia 
Renault pode ser subscrita nos 12 primeiros meses a partir da 
data de entrega do seu veículo.

a extensão de garantia mantém-se válida mesmo 
em caso de revenda da viatura o que constitui um factor 
importante na valorização da mesma. O contrato de 
Manutenção permite-lhe durante 5 anos ou até aos 
200.000 Kms, esquecer todas as preocupações com a 
manutenção e a reparação, graças a prestações adicionais 
adaptadas ao seu perfil de utilizador, como sejam as despesas 
de manutenção e de desgaste normal.

a aSSiStência
eM viageM renaULt
Para uma desempanagem no local ou reboque até à oficina 
mais  próxima,  a  renault assistência encontra-se à sua 
disposição no número verde 800 24 07 07.

ServiÇO
reLaÇÃO cLiente

OS ServiÇOS
da rede renaULt
Ninguém está em melhor posição que a Renault para cuidar, 
equipar e reparar o seu Renault. Os Serviços renault Minuto 
(Serviços  Rápidos  sem  Marcação)  e  renault carroçaria 
rápida  (trabalhos  de  pintura,  ópticas,  pára-brisas,  chapa...) 
asseguram a melhor qualidade de manutenção e de reparação.

A renault rent permite-lhe alugar, por um curto período, 
um veículo particular ou comercial ligeiro.

Para personalizar o seu veículo, tem à sua disposição 
uma completa gama de acessórios renault, que lhe 
possibilita personalizar o seu Novo Renault ao seu gosto 
e de acordo com as suas necessidades.

A Renault tem à sua disposição diferentes meios para o ouvir e informar:
– número azul: 808 20 2001 (segunda a sexta-feira, das 9h às 19h)
– e-mail: contacto.cliente@renault.pt
– site Internet: www.renault.pt
– correio: renault Portugal Sa, Lagoas Park - edifício 4, apartado 101 - 2740-267 Porto Salvo - POrtUgaL



CATÁLOGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 





CATÁLOGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

KIT DE LIMPEZA 



Apanhador 

Características: 

Pela sua composição em alumínio, este é um artigo de extrema leveza e resistência. 

As suas dimensões, permitem obter o máximo de rendimento com o mínimo de esforço. 

Cabo curvo 

300*290*145mm Altura c/cabo: 870mm 

Vassouras e Escovões 

Características: 

Modelo patenteado 

O material (polipropileno) que compõe a vassoura e o escovão permite uma duração média, mesmo 

sem esforço  intensivo, duas vezes superior ao normal, comparativamente às vassouras e escovões 

tradicional. 

O cabo é feito em madeira. 

Altura: 350m 

Cabo madeira Altura: 1.100mm Φ24mm 

Altura total: 1.450mm 

Ancinhos, Pinça 

Características: 

Ancinhos de alta durabilidade e feitos de aço. 

Cabo em madeira. 

Pinça para apanha dos resíduos sólidos. Sem esforço e sem risco de contacto. 

Jardim e na via pública, estas pinças em alumínio desenvolvem com uma pressão manual de 2 kg., 

uma pressão máxima de 10 kg na ponta da pinça. 
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Petrochem – Produtos Químicos de Portugal

Edifício Petrochem
Zona Industrial de Frielas
2660-025 Frielas (Loures) – PORTUGAL

Apartado 50127 | 1703-001 Lisboa

Phone: +351 219 896 340
Fax: +351 219 890 176

Website: www.petrochem.pt
Email: comercial@petrochem.pt

A excelência é o nosso objectivo. 
E o seu?

A experiência ao serviço do seu negócio 

A actuar no mercado desde 1977, a Petrochem – Produtos Químicos de Portugal especializou-se no 

fabrico de soluções químicas para as seguintes áreas:

• Higiene e Desinfecção 

• Manutenção Industrial

• Tratamento de Águas

Quem somos

Soluções de qualidade  

Melhorar a qualidade do seu negócio, dia após dia, tem sido uma preocupação constante na Petrochem.

Em 1995, investimos na acreditação do Laboratório de Análises (NP EN ISO/IEC 17025 pelo IPAC), 

reforçando a sua credibilidade e o controlo de qualidade. Evidenciou-se assim a competência técnica que 

lhe garante a confiança nas actividades desenvolvidas e nos resultados obtidos em Laboratório.

A protecção do ambiente e a sustentabilidade são também componentes fundamentais da política da 

Petrochem. Tal postura é traduzida em acções para melhoria da eficiência, redução de emissões e o 

recurso a matérias-primas com menores impactos ambientais, minimizando a pegada ecológica da 

Empresa.

…o parceiro que o ajuda a definir a melhor solução que 
preserve a sua estrutura, a sua produção… o seu negócio!   

A Petrochem corresponde  
às expectativas de 96% 
dos seus clientes.

dos clientes recomendam frequentemente  

a Petrochem.

88%

dos clientes consideram que a Petrochem transmite credibilidade e 

actua com total transparência.

96%

dos clientes estão “Satisfeitos” com a Petrochem, dos quais 32% 

estão “Muito Satisfeitos”.

100%

Inquérito de Satisfação 2011/2012



Petrochem – Produtos Químicos de Portugal

Edifício Petrochem
Zona Industrial de Frielas
2660-025 Frielas (Loures) – PORTUGAL

Apartado 50127 | 1703-001 Lisboa

Phone: +351 219 896 340
Fax: +351 219 890 176

Website: www.petrochem.pt
Email: comercial@petrochem.pt

A excelência é o nosso objectivo. 
E o seu?

A experiência ao serviço do seu negócio 

A actuar no mercado desde 1977, a Petrochem – Produtos Químicos de Portugal especializou-se no 

fabrico de soluções químicas para as seguintes áreas:

• Higiene e Desinfecção 

• Manutenção Industrial

• Tratamento de Águas

Quem somos

Soluções de qualidade  

Melhorar a qualidade do seu negócio, dia após dia, tem sido uma preocupação constante na Petrochem.

Em 1995, investimos na acreditação do Laboratório de Análises (NP EN ISO/IEC 17025 pelo IPAC), 

reforçando a sua credibilidade e o controlo de qualidade. Evidenciou-se assim a competência técnica que 

lhe garante a confiança nas actividades desenvolvidas e nos resultados obtidos em Laboratório.

A protecção do ambiente e a sustentabilidade são também componentes fundamentais da política da 

Petrochem. Tal postura é traduzida em acções para melhoria da eficiência, redução de emissões e o 

recurso a matérias-primas com menores impactos ambientais, minimizando a pegada ecológica da 

Empresa.

…o parceiro que o ajuda a definir a melhor solução que 
preserve a sua estrutura, a sua produção… o seu negócio!   

A Petrochem corresponde  
às expectativas de 96% 
dos seus clientes.

dos clientes recomendam frequentemente  

a Petrochem.

88%

dos clientes consideram que a Petrochem transmite credibilidade e 

actua com total transparência.

96%

dos clientes estão “Satisfeitos” com a Petrochem, dos quais 32% 

estão “Muito Satisfeitos”.

100%

Inquérito de Satisfação 2011/2012



Encontramos consigo a melhor solução técnica, respeitando 
sempre os princípios de eficácia da aplicação, optimização 
de custos e de tempos de actuação. 

Como o vamos ajudar
Disponibilizamos um conjunto de soluções químicas aplicáveis, de forma transversal, à generalidade 

dos sectores de actividade industrial, municipal e institucional. 

A colaboração com os nossos Clientes pauta-se por uma postura de rigor e profissionalismo, 

caracterizada por 5 etapas fundamentais:

A Petrochem é certificada desde 1999 (NP EN ISO 9001) na “Produção e Comercialização de 

Produtos Químicos de Higiene e Manutenção Industrial”.

A evolução da Petrochem e a sua melhoria contínua viabilizou o alargamento do âmbito da 

certificação para “Consultoria, Assistência Técnica e Tratamento de Águas em Equipamentos 

Industriais”. 

A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade foi realizado e acompanhado  

pela SGS ICS Portugal.

As nossas soluções contemplam as etapas de diagnóstico, 
acompanhamento da aplicação e comprovação de que o 
resultado final é o esperado. 

Ao longo dos anos, a inovação dos nossos processos tornou possível o desenvolvimento de soluções 

integradas e diferenciadoras. Esta metodologia proporciona claros benefícios na sua actividade. 

Quais os benefícios  
para si

A diferença 
das nossas soluções

• Garantia da implementação  
da melhor solução em tempo útil

• Desenvolvimento do produto 
orientado para a sua eficácia

• Elevada capacidade de produção
• Aquisição de grandes quantidades 
num curto espaço de tempo

• Laboratório de análises Acreditado

• Know-how acumulado desde 1977
• Possibilidade de obter soluções à medida 
das suas necessidades específicas 

• Entrega garantida até 72h* • Gestão optimizada de stocks

•  Apoio de consultoria e Assistência 
Técnica por quadros qualificados

• Redução de custos operacionais,  
de manutenção e de impacto ambiental

• Rigor, honestidade e ética nos negócios

* salvo situações extraordinárias

• Confiança na qualidade  
das matérias-primas e do produto final

• Transparência nas relações comerciais

Diagnóstico e enquadramento do(s) problema(s)

Estudo de aplicabilidade das soluções

Determinação da solução mais apropriada

Formação das Equipas Operacionais

Gestão e supervisão da solução com garantia de bons resultados

1

2

4

3

5
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Petrochem – Produtos Químicos de Portugal

Edifício Petrochem
Zona Industrial de Frielas
2660-025 Frielas (Loures) – PORTUGAL

Apartado 50127 | 1703-001 Lisboa

Phone: +351 219 896 340
Fax: +351 219 890 176

Website: www.petrochem.pt
Email: comercial@petrochem.pt

A excelência é o nosso objectivo. 
E o seu?

A experiência ao serviço do seu negócio 

A actuar no mercado desde 1977, a Petrochem – Produtos Químicos de Portugal especializou-se no 

fabrico de soluções químicas para as seguintes áreas:

• Higiene e Desinfecção 

• Manutenção Industrial

• Tratamento de Águas

Quem somos

Soluções de qualidade  

Melhorar a qualidade do seu negócio, dia após dia, tem sido uma preocupação constante na Petrochem.

Em 1995, investimos na acreditação do Laboratório de Análises (NP EN ISO/IEC 17025 pelo IPAC), 

reforçando a sua credibilidade e o controlo de qualidade. Evidenciou-se assim a competência técnica que 

lhe garante a confiança nas actividades desenvolvidas e nos resultados obtidos em Laboratório.

A protecção do ambiente e a sustentabilidade são também componentes fundamentais da política da 

Petrochem. Tal postura é traduzida em acções para melhoria da eficiência, redução de emissões e o 

recurso a matérias-primas com menores impactos ambientais, minimizando a pegada ecológica da 

Empresa.

…o parceiro que o ajuda a definir a melhor solução que 
preserve a sua estrutura, a sua produção… o seu negócio!   

A Petrochem corresponde  
às expectativas de 96% 
dos seus clientes.

dos clientes recomendam frequentemente  

a Petrochem.

88%

dos clientes consideram que a Petrochem transmite credibilidade e 

actua com total transparência.

96%

dos clientes estão “Satisfeitos” com a Petrochem, dos quais 32% 

estão “Muito Satisfeitos”.

100%

Inquérito de Satisfação 2011/2012
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Descrição 
 

Concentrado homogéneo constituído por agentes 

tensoactivos iónicos e não iónicos biodegradáveis, com 

bioálcool. 

 

Características 
 

Líquido de baixa viscosidade, límpido, de cor esverdeada e 

odor a citrinos. 

 

Propriedades 
 

� Limpa rápida e energicamente eliminando em segundos 

toda a sujidade. 
 

� Contém bioálcool. 
 

� Pode ser utilizado em qualquer tipo de água. 
 

� Seca rapidamente sem deixar manchas. 
 

� Poupa tempo e esforço, podendo ser aplicado em todas 

as superfícies laváveis. 
 

� Isento de substâncias abrasivas. 
 

� Contém tensoactivos que cumprem com o critério de 

biodegradabilidade segundo o Regulamento CE Nº 

648/2004, relativo aos detergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campo de aplicação 
 

Limpeza em profundidade de superfícies:  

Contentores, paredes, azulejos, fórmicas, cerâmicas, 

plásticos, mármores, vinil em Municípios, Hospitais, Clínicas, 

Hotéis, Cafés e Restaurantes, Bancos e Escritórios. 
 

Modo de emprego 
 

Utilizar puro ou diluído até 5 partes de água quente ou fria. 

As diluições dependem do tipo e grau de sujidade a 

remover. 

Aplicar sobre as superfícies com pulverizador, pano ou 

esfregona. 

 

Em pequenas superfícies recomenda-se a utilização directa 

com pulverizador ou esponja. 

 

Não necessita de enxaguamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises,  

Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação, certificado nº L0171. 

 

As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 

Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  

A PETROCHEM  aconselha, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 

 

   DESDE 1977 AO SERVIÇO DA INDÚSTRIA 

           Edifício Petrochem ▪   Zona Industrial de Frielas ▪   2660-025 Frielas LOURES  ▪   APARTADO 50127 ▪  1703 – 001 Lisboa   

            Email: comercial@petrochem.pt    ▪    Tel. +351 21 989 63 40   ▪    Fax. +351 21 989 01 76        ▪        www.petrochem.pt 
                                                                               

FICHA DE PRODUTO 

Cod. Produto: 108235 

Edição: SET/12   

DETERGENTE 

MULTIUSOS 

ALCALINO 

CHEM-CITRUS 
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Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010

CHEM-CITRUS
Família: Detergentes

Versão:  2 .0   Data de emissão:  23/10/2012 Data de impressão:  23/10/2012

SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

1.1   IDENTIFICADOR DO PRODUTO: CHEM-CITRUS
Ref.: FDS_PT_153

1.2   UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS: 

 Utilizações previstas (principais funções técnicas): [X] Industrial  [X] Profissional  [_] Consumo

Detergente Multiusos. Alcalino. 

 Utilizações desaconselhadas: 

Este produto não é recomendado para qualquer utilização ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos anteriormente listados

como 'Utilizações previstas ou identificadas'. 

1.3   IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA: 

PETROCHEM - Produtos Químicos de Portugal, Lda.

Edificio Petrochem - Zona Industrial de Frielas - 2660-025 Frielas LOURES (Portugal)

Telefone: (+351) 21 9896340  -  Fax: (+351) 21 9890176

 Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança: 

ana.nobre@petrochem.pt

1.4   NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (+351) 21 9896340 (9:00-13:00 / 14:00-18:00 h.) (horário laboral)

SECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1   CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: 

 Classificação de acordo com a Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008) (DPD): 

Xi:R36/38 | R52-53 

2.2   ELEMENTOS DO RÓTULO: Xi

O produto é etiquetado como IRRITANTE de acordo com a Directiva

67/548/CEE~2009/2/CE (DL.98/2010) e 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008)

 Frases R: 

R36/38 Irritante para os olhos e pele. 

R52/53 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

 Frases S: 

S2 Manter fora do alcance das crianças. 

S23 Não respirar os vapores, aerossóis. 

S37 Usar luvas adequadas. 

S38 Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. 

S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 

 Informações suplementares: 

P99 Contém (R)-p-menta-1,8-dieno. Pode provocar uma reacção alérgica. 

 Componentes perigosos: 

Nenhum em percentagem igual ou superior ao limite para o nome. 

2.3   OUTROS PERIGOS: 

Não disponível. 
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SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

3.1   SUBSTÂNCIAS: 

Não aplicável.

3.2   MISTURAS: 

Este produto é uma mistura. 

 Descrição química: 

Solução de produtos químicos em meio aquoso. 

 Componentes perigosos: 

Substâncias que intervêm numa percentagem superior ao limite de isenção e representam perigo para a saúde e/ou para o meio ambiente, e/ou com um

valor limite de exposição comunitário no local de trabalho: 

< 2,5 % Alcool C9-C11 etoxilado(6)

CAS: 68439-46-3 , Lista nº 614-482-0 Autoclassificada

DSD: Xn:R22 | Xi:R41 

CLP: Acute To x. (o ral) 4:H302 | Eye Da m. 1:H318

< 2,5 % Butilglicol

CAS: 111-76-2 , EC: 203-905-0 REACH: 01-2119475108-36 Índice nº 603-014-00-0

DSD: Xn:R20/21/22 | Xi:R36/38 < ATP28

CLP: Acute To x. (inh .)  4:H332  | Acute Tox. (skin) 4:H312 | Acute Tox. (ora l)  4:H302  | Skin Irrit. 2:H315

| Eye Irrit. 2:H319

< REACH / CLP00

< 2,5 % Alcool isopropilico

CAS: 67-63-0 , EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25 Índice nº 603-117-00-0

DSD: F:R11 | Xi:R36 | R67 < ATP30

CLP: Flam. Liq. 2:H225 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (narcosis) 3:H336 < REACH / ATP01

< 2,5 % Hidróxido de potássio

CAS: 1310-58-3 , EC: 215-181-3 REACH: 01-2119487136-33 Índice nº 019-002-00-8

DSD: Xn:R22 | C:R35 < ATP25

CLP: Met. Corr. 1:H290 | Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Corr. 1A:H314 < REACH

< 2,5 % Lauriletersulfato sódico etoxilado(2)

CAS: 68891-38-3 , EC: 500-234-8 Autoclassificada

DSD: Xi:R38-R41 < REACH

CLP: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 < REACH

< 1 % (R)-p-menta-1,8-dieno

CAS: 5989-27-5 , EC: 227-813-5 Índice nº 601-029-00-7

DSD: R10 | Xi:R38 | R43* | N:R50-53 < ATP24

CLP: Flam. Liq. 3:H226 | Skin Irrit. 2:H315 | Skin Sens. 1:H317 | Asp. To x. 1:H304 | Aquatic Acute

1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410

< Autoclasificada

< 0,020 % Citral

CAS: 5392-40-5 , EC: 226-394-6 Índice nº 605-019-00-3

DSD: Xi:R38 | R43* < ATP19

CLP: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Skin Sens. 1:H317 < CLP00

*Fragância alergénica, em conformidade com a Directiva 2003/15/CE. 

Para maior informação sobre componentes perigosos, ver as secções 8, 11, 12 e 16. 

 Substâncias SVHC sujeitas a autorização, incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 

Nenhuma

 Substâncias SVHC candidatas a serem incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 

Nenhuma
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SECÇÃO 4 : PRIMEIROS SOCORROS 

4.1  

4.2  

 DESCRIÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS E SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS E  RE TARDADOS:

Em caso de dúvida, ou quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca administrar nada pela boca a

pessoas em estado de inconsciência. 

Via de exposição Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descrição das medidas de primeiros socorros

 Inalação: A inalação dos vapores de solventes pode produzir dor

de cabeça, vertigem, cansaço, fraqueza muscular,

sonolência e em casos extremos, a perda de

consciência. 

Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona

contaminada. Se a respiração estiver irregular ou parada,

aplicar a respiração artificial. Se a pessoa está inconsciente,

colocar em posição de segurança apropriada. Manter coberto

com roupa de abrigo enquanto se procura assistência médica. 

 Pele: O contacto com a pele produz vermelhidão. Em caso

de contacto prolongado, a pele pode secar. 

Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a fundo as

zonas afectadas com abundante água fria ou morna e sabão

neutro, ou com outro produto adequado para limpeza da pele. 

 Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidão e dor. Remover as lentes de contacto. Lavar por irrigação os olhos com

água limpa abundante e fresca pelo menos durante 15 minutos,

mantendo as pálpebras afastadas, até que a irritação diminua.

Procurar imediatamente assistência médica especializada. 

 Ingestão: A ingestão, pode causar irritação de garganta, dor

abdominal, sonolência, náuseas, vómitos e diarreia. 

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e

mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Não provocar o vómito,

devido ao risco da aspiração. Manter a vítima em repouso. 

4.3   INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATA MENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS: 

Em caso de exposição com esta substança requere-se um tratamento especifico; devem estar disponíveis os meios adequados com as instruções. Os

danos dos detergentes e tensoactivos nas mucosas intestinais são irreversíveis. Não induzir o vómito. Realizar uma lavagem de estômago após a

adição de dimeticona (agente anti-espuma). 

SECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Não combustível. 

SECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1   PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA: 

Eliminar as possíveis fontes de ignição e se necessário, ventilar a área. Não fumar. Evitar o contacto directo com o produto. Evitar respirar os vapores. 

6.2   PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL: 

Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o produto

contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislação local. 

6.3   MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA: 

Recolher o derrame com materiais absorventes não-combustíveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Guardar os resíduos num

recipiente fechado. 

6.4   REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES: 

Para informações de contato em caso de emergência, ver a seção 1. 

Para informações sobre um manuseamento seguro, ver a seção 7. 

No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 

Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 
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SECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1   PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO: 

Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais. 

 Recomendações gerais: 

Utilizar em zonas afastadas de pontos de ignição e longe de fontes de calor ou eléctricas. Não fumar. Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Não deixar os

recipientes abertos. 

 Recomendações para prevenir riscos de incêndio e explosão: 

Os vapores são mais pesados do que o ar, podem deslocar-se pelo chão a distâncias consideráveis e podem formar com o ar misturas que ao alcançar

fontes de ignição afastadas podem inflamar-se ou explodir. Devido à inflamabilidade, este material só pode ser utilizado em zonas livres de fontes de

ignição e afastado das fontes de calor ou eléctricas. Desligar os telemóveis e não fumar. Não utilizar ferramentas que possam provocar faíscas. 

- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade : 1.8 -  11.6 % Volume 25ºC

 Recomendações para prevenir riscos toxicológicos: 

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as mãos com água e sabão. No controlo da exposição e

medidas de protecção individual ver secção 8. 

 Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente: 

Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Ter especial atenção na água de limpeza. No caso de derrames acidentais, seguir as instruções da

secção 6. 

7.2   CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES: 

Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter fora do alcance das crianças. Se possível, evitar a incidência directa de radiação solar. Para evitar

derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posição vertical. Para maior informação, ver secção

10. 

 Classe do armazém : Conforme as disposições vigentes. 

 Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  max:   40. ºC

 Matérias incompatíveis: 

Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos, metais. 

 Tipo de embalagem: 

Conforme as disposições vigentes. 

 Quantidades limite (Seveso III): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (DL.254/2007): 

Não aplicável.

7.3   UTILIZAÇÕES FINAIS ESPECÍFICAS: 

Não existem recomendações particulares pelo uso deste produto distintas das já indicadas. 
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SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

8.1   PARÂMETROS DE CONTROLO: 

 Valores-limite de exposição profissional (TLV)  TLV-TWA  TLV-STEL  C - Valor máximo.  Ano

AGCIH 2010 (NP 1796:2007) ppm mg/m3 ppm mg/m3

Butilglicol 20. 98. A3 2003

Alcool isopropilico 200. 491. 400. 982. A4 2003

Hidróxido de potássio 2.0 C 1977

(R)-p-menta-1,8-dieno 290. Valor interno

TLV - Valor Limite Máximo, TWA - Média Ponderada no Tempo, STEL - Limite Expo sição Curta Du ração. 

A3 - Carcinogéneo nos animais. 

A4 - Não classificado como carcinogéneo em humanos. 

 Valores-limite biológicos: 

Não disponível

 Nível derivado sem efeitos (DNEL) para os trabalhadores: 

Não disponível

 Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC): 

Não disponível

8.2   CONTROLO DA EXPOSIÇÃO: 

 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (DL.128/93~DL.374/98): 

Providenciar uma ventilação adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilação no local, usando um bom sistema de extracção geral. Se

isto não for suficiente para manter as concentrações de partículas e vapores abaixo dos limites de exposição durante o trabalho, o utilizador deve usar

uma protecção respiratória apropriada. 

 Protecção do sistema respiratório: 

Evitar a inalação de vapores. Evitar a inalação de partículas ou pulverizações procedentes da aplicação da preparação. 

- Máscara: 

Não, a não ser que a ventilação não seja suficiente. Usar protecção respiratória em caso de exposição prolongada. 

 Protecção dos olhos e face: 

Instalar fontes oculares de emergência nas proximidades da zona de utilização. 

- Óculos: 

Óculos de segurança com protecções laterais contra salpicos dos líquidos (EN166). 

- Viseira de segurança: Não. 

 Protecção das mãos e da pele: 

Instalar chuveiros de emergência nas proximidades da zona de utilização. O uso de cremes protectores pode ajudar a proteger as áreas expostas da

pele. Não devem ser aplicados cremes protectores depois da exposição. 

- Luvas: 

Luvas de protecção de material adequado (EN374). O tempo de penetração das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o período de uso

pretendido. Existem vários factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na prática o período de uso de umas luvas de protecção

resistentes aos produtos químicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374. Devido à grande variedade de circunstâncias e

possibilidades, temos de ter em conta o manual de instruções dos fabricantes de luvas. As luvas devem ser substituídas imediatamente, caso se

observem indícios de degradação. 

- Botas: Não. 

- Avental: Não. 

- Fato macaco: 

Roupa adequada de trabalho que evite o contacto com o produto. 

 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTA L: 

Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Evitar a emissão na atmosfera. 

 Derrames no solo: Evitar a penetração no terreno. 

 Derrames na água: Nocivo para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Não se deve permitir que

o produto entre nos esgotos nem em linhas de água. 

 Emissões na atmosfera: Devido a volatilidade, podem resultar emissões para a atmosfera durante a manipulação e utilização. Evitar a emissão na

atmosfera. 
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SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

9.1   INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE: 

 Aspecto

- Estado físico : Líquido.

- Cor : Amarelo.

- Odor : Cítrico.

- Limiar olfactivo : Não disponível

 Valor pH

- pH : 12. a 20ºC

 Mudança de estado

- Ponto de congelação : Não disponível

- Ponto de ebulição inicial : 82.3 ºC a 760 mmHg

 Densidade

- Densidade de vapor : Não disponível

- Densidade relativa : 1. a 20/4ºC Relativa água

 Estabilidade

- Temperatura de decomposição : Não aplicável

 Viscosidade: 

- Viscosidade cinemática : Não disponível

 Volatilidade: 

- Taxa de evaporação : Não disponível

- Pressão de vapor : 2.3 kPa a 20ºC

- Pressão de vapor : 12.3 kPa  a 50ºC

 Solubilidade(s)

- Solubilidade em água: : Miscível

- Solubilidade em gorduras e óleos: : Não disponível

- Coeficiente de partição n-octanol/água : Não aplicável

 Inflamabilidade: 

- Ponto de inflamação : Não combustível. 

- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade : 1.8 -  11.6 % Volume 25ºC

- Temperatura de auto-ignição : Não aplicável

 Propriedades explosivas: 

Não aplicável. 

 Propriedades comburentes: 

Não aplicável. 

9.2   OUTRAS INFORMAÇÕES: 

- Calor de combustão : 438. Kcal/kg

- Hidrocarbonetos terpénicos : 0.7 % Peso

- COV (subministração) : 5.2 % Peso

- COV (subministração) : 52.1 g/l

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificações do produto. Os dados correspondentes às especificações do produto podem ser

encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informação sobre propriedades físicas e químicas relativas a segurança e meio ambiente, ver as

secções 7 e 12. 
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SECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1   REACTIVIDADE: 

Não disponível. 

10.2   ESTABILIDADE QUÍMICA: 

Estável dentro das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento. 

10.3   POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS: 

Possível reacção perigosa com agentes oxidantes, ácidos, metais. 

10.4   CONDIÇÕES A EVITAR: 

- Luz: Se possível, evitar a incidência directa de radiação solar. 

- Ar: Não aplicável. 

- Pressão: Não aplicável. 

- Choques: Não aplicável. 

10.5   MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: 

Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos, metais. 

10.6   PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: 

Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: amoníaco, óxidos de enxofre, óxidos de fósforo. 

SECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOX ICOLÓGICA

Não existem dados toxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação toxicológica desta preparação realizou-se usando o método

convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 

11.1   INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS: 

· Esta preparação contém glicóis que são facilmente absorvidos pela pele e podem causar efeitos nocivos na sangue. 

· Contém substâncias sensibilizantes. Pode desencadear uma reacção alérgica. 

 Vias de exposição: Pode ser absorvido por inalação do vapor, através da pele e por ingestão. 

 Exposição a curto prazo: A exposição à concentração de vapores do solvente acima do limite de exposição ocupacional fixado, pode resultar num efeito

prejudicial à saúde, com a irritação das mucosas e do aparelho respiratório, e um efeito prejudicial nos rins, fígado e sistema nervoso central. Os

salpicos do líquido nos olhos podem causar irritação e danos reversíveis. Irritante para a pele. Se ingerido, pode causar irritações na garganta; podem

ocorrer outros efeitos, iguais aos descritos na exposição aos vapores. 

 Exposição prolongada ou repetida: O contacto repetido ou prolongado pode provocar a eliminação da gordura natural da pele, dando como resultado

dermatites de contacto não alérgica e absorção através da pele. 

 DOSES E CONCENTRAÇÕES LETAIS 

de componentes individuais :

 DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)

mg/kg oral mg/kg cutânea mg/m3.4horas inalação

Butilglicol 470. Cobaia 610. Coelho 2390. Cobaia

Alcool isopropilico 5045. Cobaia 1088. Cobaia 72600. Cobaia

12800. Coelho

Hidróxido de potássio 273. Cobaia

Lauriletersulfato sódico etoxilado(2) >  2000. Cobaia >  2000. Cobaia

(R)-p-menta-1,8-dieno 5600. Cobaia >  2000. Coelho

Citral 4960. Cobaia
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SECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Não existem dados ecotoxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação ecotoxicológica desta preparação realizou-se usando o

método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 

12.1  TOXICIDADE: 

de componentes individuais :

 CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)

mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

Butilglicol 1395. Peixes 1815. Dáfnia 500. Algas

Alcool isopropilico 9640. Peixes 13300. Dáfnia >  1000. Algas

Hidróxido de potássio 80. Peixes

Lauriletersulfato sódico etoxilado(2) 7.1 Peixes 7.2 Dáfnia 27. Algas

(R)-p-menta-1,8-dieno 0.72 Peixes 0.69 Dáfnia 150. Algas

12.2  PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE: 

 Biodegradabilidade: Os tensoactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento

648/2004/CE sobre detergentes: Biodegradação aeróbia final > 60% no prazo de 28 dias. Dados que apoiam esta afirmação estão à disposição das

autoridades competentes dos Estados Membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou através do pedido de um produtor de detergentes. 

12.3  POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO: 

Não disponível. 

12.4  MOBILIDADE NO SOLO: 

Não disponível.

12.5  RESULTADOS DA AVA LIAÇÃ O PB T E MPMB: 

Não disponível. 

12.6  OUTROS EFEITOS ADVERSOS : 

 Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Não disponível. 

 Potencial de criação fotoquímica de ozono: Não disponível. 

 Potencial de contribuição para o aquecimento global: Não disponível. 

 Potencial de desregulação endocrina: Não disponível. 

SECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1  MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: Directiva 2008/98/CE (DL.178/2006~DL.73/2011): 

Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou

reciclagem. Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha de resíduos. Os resíduos devem

manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver

secção 8. 

 Código LER: Portaria 209/2004: 06 02 99    : Outros resíduos não anteriormente especificados.

O código LER (lista europea de resíduos) é apresentado a título indicativo, de acordo com a composição do produto e as utilizações previstas. O

utilizador final é responsável pela correcta classificação do resíduo resultante, tendo em conta a utilização, contaminação ou alteração realizada. 

 Eliminação recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisão 2000/532/CE (DL.366-A/97, alterado pelos DL.162/2000, DL.92/2006 e

DL.73/2011, Portaria 29-B/98, Portaria 209/2004): 

Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. A classificação da embalagem como

resíduo perigoso dependerá do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do resíduo o responsável pela sua classificação, )em conformidade

com o Capítulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com os recipientes e embalagens contaminados

deverão adoptar as mesmas medidas que para o produto. 

 Procedimentos da neutralização ou destruição do produto: 

Aterro oficialmente autorizado, de acordo com os regulamentos locais. 
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SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

14.1   NÚMERO ONU: 3266

14.2   DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU: 

LÍQUIDO INORGÂNICO CORROSIVO, BÁSICO, N.S.A. (contém hidróxido de potássio)

14.3   CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE E GRUPO DE E MBA LAGEM: 

14.4  

 Transporte rodoviário (ADR 2011): 

 Transporte ferroviário (RID 2011): 

- Classe: 8

- Grupo de embalagem: III

- Código de classificação: C5

- Código de restrição em túneis: (E)

- Categoría de transporte: 3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L

- Quantidades limitadas: 5 L (ver isenções totais ADR 3.4)

- Documento do transporte: Documento do transporte. 

- Instruções escritas: ADR 5.4.3.4

 Transporte via marítima (IMDG 35-10): 

- Classe: 8

- Grupo de embalagem: III

- Ficha de Emergência (EmS): F-A,S-B

- Guia Primeiros Socorros (MFAG): 760    

- Poluente marinho: Não.

- Documento do transporte: Conhecimento do embarque. 

 Transporte via aérea (ICAO/IATA 2011): 

- Classe: 8

- Grupo de embalagem: III

- Documento do transporte: Conhecimento aéreo. 

 Transporte por via navegável interior (ADN): 

Não disponível. 

14.5  PERIGOS PARA O AMBIENTE : 

Não aplicável. 

14.6  PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR: 

Não disponível. 

14.7  TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC: 

Não disponível. 

SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

15.1   REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO UE ESPECÍFICA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE: 

· É de aplicação o Regulamento (CE) Nº 648/2004 relativo aos detergentes. Contém fosfatos < 5 %, tensoactivos aniónicos < 5 %, tensoactivos

não-iónicos < 5 %, perfumes < 5 %, LIMONENE, CITRAL. Não ingerir. 

 RESTRICÇÕES: 

 Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 

Não aplicável. 

 Restricções recomendadas da utilização: 

Não aplicável.

 OUTRAS LEGISLAÇÕES: 

· No aqueles aspectos que não são considerados pelo Regulamento (CE) Nº 648/2004 relativo aos detergentes, é de aplicação DL.397/86~DL.49/2007,

relativo à rotulagem de detergentes e produtos de limpeza. 

15.2   AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA: 

Não disponível. 
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SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES 

16.1  TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECÇÕES 2 E/OU 3: 

 Frases de risco segundo a Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo III: 

R10 Inflamável. R11 Facilmente inflamável. R22 Nocivo por ingestão. R35 Provoca queimaduras graves. R36 Irritante para os olhos. R38 Irritante para a

pele. R41 Risco de graves lesões oculares. R43 Pode causar sensibilização em contacto com a pele. R67 Pode provocar sonolência e vertigens, por

inalação dos vapores. R20/21/22 Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão. R36/38 Irritante para os olhos e pele. R50/53 Muito tóxico

para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

 Indicações de perigo segundo o Regulamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo III: 

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H226 Líquido e vapor inflamáveis. H290 Pode ser corrosivo para os metais. H302 Nocivo por ingestão.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. H312 Nocivo em contacto com a pele. H314 Provoca queimaduras na pele e

lesões oculares graves. H315 Provoca irritação cutânea. H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves.

H319 Provoca irritação ocular grave. H332 Nocivo por inalação. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. H400 Muito tóxico para os organismos

aquáticos. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS: 

· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 

·  Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 

·  Threshold Limit Values, (AGCIH, 2010). 

·  Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas, (ADR 2011). 

·  International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 35-10 (IMO, 2010). 

 REGULAÇÕES SOBRE FICHAS DE SEGURANÇA: 

Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) e com o Anexo I do Regulamento (UE) nº

453/2010. 

 HISTÓRICO: Revisão: 

Versão: 2.0 23/10/2012

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na

Comunidade Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser usado com

outro propósito senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários de maneira a cumprir o

estabelecido nas leis e regras vigentes. As informações constantes desta Ficha de Dados de Segurança são apenas a descrição dos cuidados a ter para utilizar

com segurança o nosso produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto. 



 

                

 

   
 
 

 

 

 
 
 
 
Descrição 
 

Detergente alcalino suavemente perfumado, constituído por 

tensoactivos redutores da tensão superficial, agentes 

minerais de baixa alcalinidade e anti-redepositantes da 

sujidade. 

 

Características 
 

Líquido transparente, amarelado, baixa viscosidade e odor a 

citrinos. 

 

Propriedades 
 

� Emulsionante e desengordurante de ceras, óleos, 

gorduras minerais, sintéticas e vegetais. 
 

� Dissolve e mantém a sujidade em suspensão nas águas 

de lavagem. 
 

� Não ataca superfícies metálicas, pinturas, borrachas e 

plásticos. 
 

� Miscível com água em todas as proporções. Indiferente à 

sua dureza. 
 

� Substitui com segurança os solventes tradicionais, 

tóxicos e inflamáveis. 
 

� Contém tensoactivos que cumprem com o critério de 

biodegradabilidade segundo o Regulamento CE Nº 

648/2004, relativo aos detergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campo de aplicação 
 

Indicado na lavagem e desengorduramento de bancadas, 

tanques, tubagens, paredes, convés, porões de navios e 

contentores. 
 

Modo de emprego 
 

Utilizar concentrado ou diluído de 1 a 3%, conforme o grau e 

tipo de sujidade a remover. 

 

Uma vez que a sua eficiência aumenta com o tempo de 

actuação, aplicar a mistura e deixar actuar durante alguns 

minutos. Finalmente, recolher as águas de lavagem com 

esfregona ou aspirador de líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises,  

Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação, certificado nº L0171. 

 

As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 

Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  

A PETROCHEM  aconselha, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 

 

   DESDE 1977 AO SERVIÇO DA INDÚSTRIA 

           Edifício Petrochem ▪   Zona Industrial de Frielas ▪   2660-025 Frielas LOURES  ▪   APARTADO 50127 ▪  1703 – 001 Lisboa   

            Email: comercial@petrochem.pt    ▪    Tel. +351 21 989 63 40   ▪    Fax. +351 21 989 01 76        ▪        www.petrochem.pt 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  1 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesVersão:  1.0   Data de emissão:  09/11/2012 Data de impressão:  09/11/2012SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 1 1 1 1 : : : : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIAIDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIAIDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIAIDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA////MISTURA E DA SOCIEDADEMISTURA E DA SOCIEDADEMISTURA E DA SOCIEDADEMISTURA E DA SOCIEDADE////EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA 1.1  IDENTIFICADOR DO PRODUTO: CHEM-FRESHRef.: FDS_PT_3041.2  UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS: Utilizações previstas (principais funções técnicas): [X] Industrial  [X] Profissional  [_] ConsumoDetergente Concentrado Multifuncional. Utilizações desaconselhadas: Este produto não é recomendado para qualquer utilização ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentesaos anteriormente listados como 'Utilizações previstas ou identificadas'. 1.3  IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA: PETROCHEM - Produtos Químicos de Portugal, Lda.Edificio Petrochem - Zona Industrial de Frielas - 2660-025 Frielas LOURES (Portugal)Telefone: (+351) 21 9896340  -  Fax: (+351) 21 9890176Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança: ana.nobre@petrochem.pt1.4  NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (+351) 21 9896340 (9:00-13:00 / 14:00-18:00 h.) (horário laboral)SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 2 2 2 2 : : : : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOSIDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOSIDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOSIDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS2.1  CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: Classificação de acordo com a Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008) (DPD): Xi:R41 2.2  ELEMENTOS DO RÓTULO: XiO produto é etiquetado como IRRITANTE de acordo com a Directiva67/548/CEE~2009/2/CE (DL.98/2010) e 1999/45/CE~2006/8/CE(DL.82/2003~DL.63/2008)Frases R: R41 Risco de graves lesões oculares. Frases S: S2 Manter fora do alcance das crianças. S23 Não respirar os vapores, aerossóis. S26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar umespecialista. S38 Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. S39 Usar um equipamento protector para a vista, face. S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Informações suplementares: P99 Contém hidrocarburos, subproductos tratamiento de terpeno. Pode provocar uma reacção alérgica. Componentes perigosos: Nenhum em percentagem igual ou superior ao limite para o nome. 2.3  OUTROS PERIGOS: Não disponível. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  2 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 3 3 3 3 : : : : COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO////INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 3.1  SUBSTÂNCIAS: Não aplicável.3.2  MISTURAS: Este produto é uma mistura. Descrição química: Solução de produtos químicos em meio aquoso. Componentes perigosos: Substâncias que intervêm numa percentagem superior ao limite de isenção e representam perigo para a saúde e/ou para omeio ambiente, e/ou com um valor limite de exposição comunitário no local de trabalho: 2,5 < 10 % Alcool C9-C11 etoxilado(6)CAS: 68439-46-3 , Lista nº 614-482-0 AutoclassificadaDSD: Xn:R22 | Xi:R41 CLP: Acute Tox. (oral) 4:H302 | Eye Dam. 1:H3182,5 < 10 % Metassilicato de dissódio pentahidratadoCAS: 10213-79-3 , Lista nº 600-279-4 REACH: 01-2119449811-37 Índice nº 014-010-00-8DSD: C:R34 | Xi:R37 < ATP19CLP: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1B:H314 | Eye Dam. 1:H318 | STOT SE (irrit.)3:H335 < REACH / CLP002,5 < 10 % Carbonato de sódioCAS: 497-19-8 , EC: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Índice nº 011-005-00-2DSD: Xi:R36 < ATP12CLP: Eye Irrit. 2:H319 < REACH / CLP00< 2,5 % Cumenosulfonato de sódioCAS: 28348-53-0 , EC: 248-983-7 AutoclassificadaDSD: Xi:R36 CLP: Eye Irrit. 2:H319< 2,5 % Ortofosfato de trisódioCAS: 7601-54-9 , EC: 231-509-8 AutoclassificadaDSD: Xi:R36/37/38 CLP: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (irrit.) 3:H335< 2,5 % Etilendiaminotetracetato de tetrasódioCAS: 64-02-8 , EC: 200-573-9 REACH: 01-2119486762-27 Índice nº 607-428-00-2DSD: Xn:R22 | Xi:R41 < ATP30CLP: Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (oral) 4:H302 | Eye Dam. 1:H318 < REACH< 0,5 % Hidrocarburos, subproductos tratamiento de terpenoCAS: 68956-56-9 , EC: 273-309-3 AutoclassificadaDSD: R10 | Xn:R65 | Xi:R38 | R43 | N:R51-53 CLP: Flam. Liq. 3:H226 | Skin Irrit. 2:H315 | Skin Sens. 1:H317 | Asp. Tox. 1:H304 |Aquatic Chronic 2:H411< 0,05 % CitralCAS: 5392-40-5 , EC: 226-394-6 Índice nº 605-019-00-3DSD: Xi:R38 | R43* < ATP19CLP: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Skin Sens. 1:H317 < CLP00< 0,020 % (2E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-olCAS: 106-24-1 , EC: 203-377-1 AutoclassificadaDSD: Xi:R38-R41 | R43* < REACHCLP: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 | Skin Sens. 1:H317 < REACH*Fragância alergénica, em conformidade com a Directiva 2003/15/CE. Para maior informação sobre componentes perigosos, ver as secções 8, 11, 12 e 16. Impurezas: Não aplicávelSubstâncias SVHC sujeitas a autorização, incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: NenhumaSubstâncias SVHC candidatas a serem incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Nenhuma



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  3 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 4 4 4 4 : : : : PRIMEIROS SOCORROS PRIMEIROS SOCORROS PRIMEIROS SOCORROS PRIMEIROS SOCORROS 4.1  4.2  DESCRIÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS E SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS E RETARDADOS:Em caso de dúvida, ou quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nuncaadministrar nada pela boca a pessoas em estado de inconsciência. Via de exposição Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descrição das medidas de primeiros socorrosInalação: Normalmente não produzem sintomas. Transportar o acidentado para o ar livre fora da zonacontaminada. Se a respiração estiver irregular ouparada, aplicar a respiração artificial. Se a pessoaestá inconsciente, colocar em posição de segurançaapropriada. Manter coberto com roupa de abrigoenquanto se procura assistência médica. Pele: O contacto com a pele pode causar um ligeirovermelhidão. Remover imediatamente a roupa contaminada.Lavar a fundo as zonas afectadas com abundanteágua fria ou morna e sabão neutro, ou com outroproduto adequado para limpeza da pele. Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidão,dor e queimaduras profundas graves e perdade visão. O contacto com os olhos causavermelhidão, dor e queimaduras profundasgraves e perda de visão. Remover as lentes de contacto. Lavar por irrigaçãoos olhos com água limpa abundante e fresca pelomenos durante 15 minutos, mantendo as pálpebrasafastadas, até que a irritação diminua. Procurarimediatamente assistência médica especializada. Ingestão: A ingestão, pode causar irritações na boca,garganta e no esófago. Em caso de ingestão, consultar imediatamente omédico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Nãoprovocar o vómito, devido ao risco da aspiração.Manter a vítima em repouso. 4.3  INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS: Os danos dos detergentes e tensoactivos nas mucosas intestinais são irreversíveis. Não induzir o vómito. Realizar umalavagem de estômago após a adição de dimeticona (agente anti-espuma). SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 5 5 5 5 : : : : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOSMEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOSMEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOSMEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOSNão combustível. Em caso de incêndio ao redor, estão permitidos todos os agentes extintores. SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 6 6 6 6 : : : : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAISMEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAISMEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAISMEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS6.1  PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA: Evitar o contacto directo com o produto. Evitar respirar os vapores. 6.2  PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL: Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo. Em caso de se produzirem grandesderrames ou se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com alegislação local. 6.3  MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA: Recolher o derrame com materiais absorventes (serrim, terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Guardar osresíduos num recipiente fechado. 6.4  REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES: Para informações de contato em caso de emergência, ver a seção 1. Para informações sobre um manuseamento seguro, ver a seção 7. No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  4 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 7 7 7 7 : : : : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEMMANUSEAMENTO E ARMAZENAGEMMANUSEAMENTO E ARMAZENAGEMMANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM7.1  PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO: Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais. Recomendações gerais: Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Recomendações para prevenir riscos de incêndio e explosão: Não aplicável. Recomendações para prevenir riscos toxicológicos: Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as mãos com água e sabão. Nocontrolo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente: Não se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instruções da secção 6. 7.2  CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES: Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter fora do alcance das crianças. Se possível, evitar a incidência directa deradiação solar. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos naposição vertical. Para maior informação, ver secção 10. Classe do armazém : Conforme as disposições vigentes. Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  max:   40. ºCMatérias incompatíveis: Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos. Tipo de embalagem: Conforme as disposições vigentes. Quantidades limite (Seveso III): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (DL.254/2007): Não aplicável.7.3  UTILIZAÇÕES FINAIS ESPECÍFICAS: Não existem recomendações particulares pelo uso deste produto distintas das já indicadas. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  5 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 8 8 8 8 : : : : CONTROLO DA EXPOSIÇÃOCONTROLO DA EXPOSIÇÃOCONTROLO DA EXPOSIÇÃOCONTROLO DA EXPOSIÇÃO////PROTECÇÃO INDIVIDUAL PROTECÇÃO INDIVIDUAL PROTECÇÃO INDIVIDUAL PROTECÇÃO INDIVIDUAL 8.1  PARÂMETROS DE CONTROLO: Valores-limite de exposição profissional (TLV) TLV-TWA TLV-STEL AnoAGCIH 2010 (NP 1796:2007) ppm mg/m3 ppm mg/m3Carbonato de sódio 10. 1986TLV - Valor Limite Máximo, TWA - Média Ponderada no Tempo, STEL - Limite Exposição Curta Duração. Valores-limite biológicos: Não disponívelNível derivado sem efeitos (DNEL) para os trabalhadores: Não disponívelConcentração previsivelmente sem efeitos (PNEC): Não disponível8.2  CONTROLO DA EXPOSIÇÃO: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (DL.128/93~DL.374/98): Providenciar uma ventilação adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilação no local, usando um bomsistema de extracção geral. Se isto não for suficiente para manter as concentrações de partículas e vapores abaixo doslimites de exposição durante o trabalho, o uti lizador deve usar uma protecção respiratória apropriada. Protecção do sistema respiratório: Evitar a inalação de vapores. Evitar a inalação de partículas ou pulverizações procedentes da aplicação da preparação. - Máscara: Máscara com filtros combinados adequados para gases, vapores e partículas (EN141/EN143). Para obter um nível deprotecção adequado, a classe de filtro deve escolher-se em função do tipo e concentração dos agentes contaminantespresentes, de acordo com as especificações do fabricante de filtros. Os equipamentos de  respiração com fi ltros não operamsatisfatoriamente quando o ar contém concentrações altas de vapor. Se o uso da máscara não for suficiente, quando ostrabalhadores ficam no interior da cabina de aplicação, estejam aplicando ou não, e a ventilação não seja suficiente paracontrolar contínuamente a concentração das partículas e o vapor de dissolvente, deve usar-se equipamento respiratório comfornecimento de ar (EN137) durante o processo de aplicação, até que a concentração das partículas e de vapor de solventeestejam abaixo dos limites de exposição. Protecção dos olhos e face: Instalar fontes oculares de emergência nas proximidades da zona de utilização. - Óculos: Óculos de segurança com protecções laterais contra salpicos dos líquidos (EN166). - Viseira de segurança: Não. Protecção das mãos e da pele: Instalar chuveiros de emergência nas proximidades da zona de utilização. O uso de cremes protectores pode ajudar aproteger as áreas expostas da pele. Não devem ser aplicados cremes protectores depois da exposição. - Luvas: Luvas resistentes aos produtos químicos (EN374). O tempo de penetração das luvas seleccionadas deve ser de acordo como período de uso pretendido. Existem vários factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na prática o períodode uso de umas luvas de protecção resistentes aos produtos químicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na normaEN374. Devido à grande variedade de circunstâncias e possibilidades, temos de ter em conta o manual de instruções dosfabricantes de luvas. As luvas devem ser substituídas imediatamente, caso se observem indícios de degradação. - Botas: Não. - Avental: Não. - Fato macaco: Roupa adequada de trabalho que evite o contacto com o produto. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL: Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Evitar a emissão na atmosfera. Derrames no solo: Evitar a penetração no terreno. Derrames na água: Não se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de água. Emissões na atmosfera: Devido a volatilidade, podem resultar emissões para a atmosfera durante a manipulação eutilização. Evitar a emissão na atmosfera. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  6 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 9 9 9 9 : : : : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 9.1  INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE: Aspecto- Estado físico : Líquido.- Cor : Amarelo.- Odor : Cítrico.- Limiar olfactivo : Não disponívelValor pH- pH : 11.5 ± 1. 10 g/l a 20ºCMudança de estado- Ponto de congelação : Não disponível- Ponto de ebulição inicial : >  100. ºC a 760 mmHgDensidade- Densidade de vapor : Não disponível- Densidade relativa : 1.075 a 20/4ºC Relativa águaEstabilidade- Temperatura de decomposição : Não aplicávelViscosidade: - Viscosidade cinemática : Não disponívelVolatilidade: - Taxa de evaporação : Não aplicável- Pressão de vapor : 2.3 kPa a 20ºC- Pressão de vapor : 12.3 kPa  a 50ºCSolubilidade(s)- Solubilidade em água: : Miscível- Solubilidade em gorduras e óleos: : Não disponível- Coeficiente de partição n-octanol/água : Não aplicávelInflamabilidade: - Ponto de inflamação : Não inflamável- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade: Não aplicável- Temperatura de auto-ignição : Não aplicávelPropriedades explosivas: Não aplicável. Propriedades comburentes: Não aplicável. 9.2  OUTRAS INFORMAÇÕES: - Hidrocarbonetos terpénicos : 0.4 % Peso- COV (subministração) : 0.4 % Peso- COV (subministração) : 4.5 g/lOs valores indicados nem sempre coincidem com as especificações do produto. Os dados correspondentes àsespecificações do produto podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informação sobre propriedadesfísicas e químicas relativas a segurança e meio ambiente, ver as secções 7 e 12. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  7 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 10 10 10 10 : : : : ESTABILIDADE E REACTIVIDADEESTABILIDADE E REACTIVIDADEESTABILIDADE E REACTIVIDADEESTABILIDADE E REACTIVIDADE10.1  REACTIVIDADE: Não disponível. 10.2  ESTABILIDADE QUÍMICA: Estável dentro das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento. 10.3  POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS: Possível reacção perigosa com agentes oxidantes, ácidos. 10.4  CONDIÇÕES A EVITAR: - Luz: Se possível, evitar a incidência directa de radiação solar. - Ar: Não aplicável. - Pressão: Não aplicável. - Choques: Não aplicável. 10.5  MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos. 10.6  PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: óxidos de azoto, amoníaco, óxidos deenxofre, óxidos de fósforo. SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 11 11 11 11 : : : : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICAINFORMAÇÃO TOXICOLÓGICAINFORMAÇÃO TOXICOLÓGICAINFORMAÇÃO TOXICOLÓGICANão existem dados toxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação toxicológica desta preparaçãorealizou-se usando o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 11.1  INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS: · Contém substâncias sensibilizantes. Pode desencadear uma reacção alérgica. Vias de exposição: Exposição a curto prazo: Risco de graves lesões oculares. Exposição prolongada ou repetida: DOSES E CONCENTRAÇÕES LETAIS de componentes individuais : DL50 (OECD 401) DL50 (OECD 402) CL50 (OECD 403)mg/kg oral mg/kg cutânea mg/m3.4horas inalaçãoMetassilicato de dissódio pentahidratado 1500. Cobaia >  5000. Cobaia 2060. CobaiaCarbonato de sódio 4090. Cobaia >  2000. CoelhoCumenosulfonato de sódio 5200. Cobaia >  2000. Coelho 770000. CobaiaOrtofosfato de trisódio >  2000. CobaiaEtilendiaminotetracetato de tetrasódio 1210. CobaiaHidrocarburos, subproductos tratamiento de terpeno 3540. CobaiaCitral 4960. Cobaia(2E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol 3600. Cobaia >  5000. Coelho



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  8 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 12 12 12 12 : : : : INFORMAÇÃO ECOLÓGICAINFORMAÇÃO ECOLÓGICAINFORMAÇÃO ECOLÓGICAINFORMAÇÃO ECOLÓGICANão existem dados ecotoxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação ecotoxicológica destapreparação realizou-se usando o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 12.1 TOXICIDADE: de componentes individuais : CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horasMetassilicato de dissódio pentahidratado 210. Peixes 1700. Dáfnia 207. AlgasCarbonato de sódio 320. Peixes 265. DáfniaCumenosulfonato de sódio >  1000. Peixes >  1000. Dáfnia >  1000. AlgasEtilendiaminotetracetato de tetrasódio 41. Peixes 480. Dáfnia 310. Algas12.2 PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE: Biodegradabilidade: Os tensoactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo oRegulamento 648/2004/CE sobre detergentes: Biodegradação aeróbia final > 60% no prazo de 28 dias. Dados que apoiamesta afirmação estão à disposição das autoridades competentes dos Estados Membros e serão disponibilizados a seu pedidodirecto ou através do pedido de um produtor de detergentes. 12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO: Não disponível. 12.4 MOBILIDADE NO SOLO: Não disponível.12.5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E MPMB: Não disponível. 12.6 OUTROS EFEITOS ADVERSOS: Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Não disponível. Potencial de criação fotoquímica de ozono: Não disponível. Potencial de contribuição para o aquecimento global: Não disponível. Potencial de desregulação endocrina: Não disponível. SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 13 13 13 13 : : : : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃOCONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃOCONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃOCONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO13.1 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: Directiva 2008/98/CE (DL.178/2006~DL.73/2011): Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodosde revalorização ou reciclagem. Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num localautorizado para recolha de resíduos. Os resíduos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislações locais enacionais vigentes. No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. Código LER: Portaria 209/2004: 06 02 05 (*): Outras bases.O código LER (lista europea de resíduos) é apresentado a título indicativo, de acordo com a composição do produto e asutilizações previstas. O utilizador final é responsável pela correcta classificação do resíduo resultante, tendo em conta autilização, contaminação ou alteração realizada. Eliminação recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisão 2000/532/CE (DL.366-A/97, alterado pelosDL.162/2000, DL.92/2006 e DL.73/2011, Portaria 29-B/98, Portaria 209/2004): Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. Com osrecipientes e embalagens contaminados deverão adoptar as mesmas medidas que para o produto. Procedimentos da neutralização ou destruição do produto: Aterro oficialmente autorizado, de acordo com os regulamentos locais. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  9 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 14 14 14 14 : : : : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 14.1  NÚMERO ONU: Não aplicável14.2  DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU: Não aplicável14.3  CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE E GRUPO DE EMBALAGEM: 14.4  Transporte rodoviário (ADR 2011): Transporte ferroviário (RID 2011): IsentoTransporte via marítima (IMDG 35-10): IsentoTransporte via aérea (ICAO/IATA 2011): IsentoTransporte por via navegável interior (ADN): Isento. 14.5 PERIGOS PARA O AMBIENTE: Não aplicável. 14.6 PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR: Não aplicável. 14.7 TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC: Não aplicável. SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 15 15 15 15 : : : : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 15.1  REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO UE ESPECÍFICA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE: · É de aplicação o Regulamento (CE) Nº 648/2004 relativo aos detergentes. Contém fosfatos < 5 %, tensoactivos aniónicos < 5%, tensoactivos não-iónicos 5-15 %, EDTA e respectivos sais < 5 %, perfumes < 5 %, CITRAL, GERANIOL. Não ingerir. RESTRICÇÕES: Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Não aplicável. Restricções recomendadas da util ização: Não aplicável.OUTRAS LEGISLAÇÕES: · No aqueles aspectos que não são considerados pelo Regulamento (CE) Nº 648/2004 relativo aos detergentes, é de aplicaçãoDL.397/86~DL.49/2007, relativo à rotulagem de detergentes e produtos de limpeza. 15.2  AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA: Não disponível. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ((((REACHREACHREACHREACH)))) Data de emissão:  09/11/2012 Pág.  10 / 10Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010CHEM-FRESHFamília: DetergentesSECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO SECÇÃO 16 16 16 16 : : : : OUTRAS INFORMAÇÕES OUTRAS INFORMAÇÕES OUTRAS INFORMAÇÕES OUTRAS INFORMAÇÕES 16.1 TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECÇÕES 2 E/OU 3: Frases de risco segundo a Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo III: R10 Inflamável. R22 Nocivo por ingestão. R34 Provoca queimaduras. R36 Irritante para os olhos. R37 Irritante para as viasrespiratórias. R38 Irritante para a pele. R41 Risco de graves lesões oculares. R43 Pode causar sensibilização em contactocom a pele. R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias epele. R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Indicações de perigo segundo o Regulamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo III: H226 Líquido e vapor inflamáveis. H290 Pode ser corrosivo para os metais. H302 Nocivo por ingestão. H304 Pode ser mortalpor ingestão e penetração nas vias respiratórias. H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H315Provoca irritação cutânea. H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves. H319Provoca irritação ocular grave. H332 Nocivo por inalação. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H411 Tóxicopara os organismos aquáticos com efeitos duradouros. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS: · European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ · Threshold Limit Values, (AGCIH, 2010). REGULAÇÕES SOBRE FICHAS DE SEGURANÇA: Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) e com oAnexo I do Regulamento (UE) nº 453/2010. HISTÓRICO: Revisão: Versão: 1.0 09/11/2012

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto eas leis em vigor na Comunidade Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimentoe controlo. O produto não deve ser usado com outro propósito senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidadedo util izador seguir todos os passos necessários de maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informaçõesconstantes desta Ficha de Dados de Segurança são apenas a descrição dos cuidados a ter para utilizar com segurança o nossoproduto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto. 



 

                

 

   
 
 

 

 

 
 
 
 
Descrição 
 

Detergente concentrado constituído por tensoactivos 
biodegradáveis, agentes emulsionantes dispersantes e 
sequestrantes. 
 

Características 
 

Líquido transparente, de cor amarela, média viscosidade e 
inodoro. 
 

Propriedades 
 

� Excelente poder removedor de sujidade e gorduras. 
 

� Isento de solventes. Não ataca as borrachas deixando as 
pinturas limpas e brilhantes. 

 

� Não danifica a camada de cera protectora das pinturas. 
 

� Eficaz mesmo em doses mínimas, devido ao seu elevado 
teor em matéria activa. 

 

� Não contém quaisquer substâncias abrasivas. 
 

� Contém tensoactivos que cumprem com o critério de 

biodegradabilidade segundo o Regulamento CE Nº 

648/2004, relativo aos detergentes. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

             

 

          
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campo de aplicação 
 

Indicado para a lavagem exterior de veículos automóveis, 
autocarros, camiões, carruagens, eléctricos em Estações de 
Serviço, Oficinas de lavagem e Transportadoras. 
 

Modo de emprego 
 

CHEM-OUT pode ser diluído de 1 a 3 para 100 partes de água 
fria ou quente. 
Aplicar manualmente por meio de esponja, escova macia ou 
pulverização. 
 

Enxaguar, utilizando jacto de água fria ou quente, para 
remoção do produto e da sujidade.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises,  

Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação, certificado nº L0171. 

 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM  aconselha, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 
 

   DESDE 1977 AO SERVIÇO DA INDÚSTRIA 

           Edifício Petrochem ▪   Zona Industrial de Frielas ▪   2660-025 Frielas LOURES  ▪   APARTADO 50127 ▪  1703 – 001 Lisboa   
            Email: comercial@petrochem.pt    ▪    Tel. +351 21 989 63 40   ▪    Fax. +351 21 989 01 76        ▪        www.petrochem.pt 
                                                                               

FICHA DE PRODUTO 
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SHAMPÔO CONCENTRADO 
LAVAGEM DE VIATURAS CHEM-OUT 
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CHEM-OUT
Família: Detergentes

Versão:  2.0   Data de emissão:  30/11/2012 Data de impressão:  30/11/2012

SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

1.1   IDENTIFICADOR DO PRODUTO: CHEM-OUT
Ref.: FDS_PT_049

1.2   UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS: 
 Utilizações previstas (principais funções técnicas): [X] Industrial  [X] Profissional  [_] Consumo
Shampôo concentrado. Lavagem de viaturas. 
 Utilizações desaconselhadas: 
Este produto não é recomendado para qualquer utilização ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos
anteriormente listados como 'Utilizações previstas ou identificadas'. 

1.3   IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA: 
PETROCHEM - Produtos Químicos de Portugal, Lda.
Edificio Petrochem - Zona Industrial de Frielas - 2660-025 Frielas LOURES (Portugal)
Telefone: (+351) 21 9896340  -  Fax: (+351) 21 9890176
 Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança: 
ana.nobre@petrochem.pt

1.4   NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (+351) 808250143 (24 h.) Centro de Informação Antivenenos (Port ugal)

SECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1   CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCI A OU MISTURA: 
 Classificação de acordo com a Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008) (DPD): 
Xi:R36 

2.2   ELEMENTOS DO RÓTULO: Xi

O produto é etiquetado como IRRITANTE de acordo com a Directiva
67/548/CEE~2009/2/CE (DL.98/2010) e 1999/45/CE~2006/8/CE
(DL.82/2003~DL.63/2008)

 Frases R: 
R36 Irritante para os olhos. 
 Frases S: 
S2 Manter fora do alcance das crianças. 
S23 Não respirar os vapores, aerossóis. 
S38 Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. 
S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
 Informações suplementares: 
Nenhuma. 
 Componentes perigosos: 
Nenhum em percentagem igual ou superior ao limite para o nome. 

2.3   OUTROS PERIGOS: 
Não disponível. 
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SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

3.1   SUBSTÂNCIAS: 
Não aplicável.

3.2   MISTURAS: 
Este produto é uma mistura. 
 Descrição química: 
Mistura de produtos químicos em meio aquoso. 
 Componentes perigosos: 
Substâncias que intervêm numa percentagem superior ao limite de isenção e representam perigo para a saúde e/ou para o meio
ambiente, e/ou com um valor limite de exposição comunitário no local de trabalho: 

2,5 < 10 % C10-C13-alquilbenzenosulfonato sódico
CAS: 68411-30-3 , EC: 270-115-0 Autoclassificada
DSD: Xn:R22 | Xi:R38-R41 
CLP: Não disponível.

2,5 < 10 % N,N-bis(2-hidroxietil)cocoamida
CAS: 68603-42-9 , EC: 271-657-0 Autoclassificada
DSD: Xi:R38-R41 
CLP: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318

2,5 < 10 % Lauriletersulfato sódico etoxilado(2)
CAS: 68891-38-3 , EC: 500-234-8 Autoclassificada
DSD: Xi:R38-R41 < REACH
CLP: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 < REACH

< 0,05 % 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol
CAS: 52-51-7 , EC: 200-143-0 Índice nº 603-085-00-8
DSD: Xn:R21/22 | Xi:R41-R37/38 | N:R50 < ATP30
CLP: Acute Tox. (skin) 4:H312 | Acute Tox.  (oral) 4: H302 | Skin Irrit . 2:H315 | Eye Dam.
1:H318 | STOT SE (irrit.) 3:H335 | Aquatic Acute 1:H400

< ATP01

Para maior informação sobre componentes perigosos, ver as secções 8, 11, 12 e 16. 

 Substâncias SVHC sujeitas a autorização, incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Nenhuma
 Substâncias SVHC candidatas a serem incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Nenhuma
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SECÇÃO 4 : PRIMEIROS SOCORROS 

4.1  
4.2  

 DESCRIÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS E SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS E RETARDADOS:

Em caso de dúvida, ou quando persistirem os sintomas do mal-estar,  proc urar cuidado médic o. Nunca administrar nada
pela boca a pessoas em estado de inconsciência. 

Via de exposição Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descrição das medidas de primeiros socorros

 Inalação: Não aplicável. Não produzem sintomas. Não se requerem cuidados de emergência. Este produto
não é volátil. 

 Pele: Normalmente não produzem sintomas. Não se requerem cuidados de emergência. 

 Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidão e
dor. 

Remover as lentes de contacto. Lavar por irrigação os
olhos com água limpa abundante e fresca pelo menos
durante 15 minutos, mantendo as pálpebras afastadas,
até que a irritação diminua. Procurar imediatamente
assistência médica especializada. 

 Ingestão: A ingest ão, pode causar irritações na boca,
garganta e no esófago. 

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Não provocar o
vómito, devido ao risco da aspiração. Manter a vítima em
repouso. 

4.3   INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS: 
Os danos dos detergentes e tensoactivos nas mucosas intestinais são irreversíveis. Não induzir o vómito. Realizar uma lavagem de
estômago após a adição de dimeticona (agente anti-espuma). 

SECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Não combustível. 

SECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1   PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA: 
Não aplicável. O chão pode tornar-se escorregadio. 

6.2   PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL: 
Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o
produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislação local. 

6.3   MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA: 
Recolher o derrame com materiais absorventes (serrim, terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Guardar os resíduos num
recipiente fechado. 

6.4   REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES: 
Para informações de contato em caso de emergência, ver a seção 1. 
Para informações sobre um manuseamento seguro, ver a seção 7. 
Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 
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SECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1   PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO: 
Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais. 
 Recomendações gerais: 
Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. 
 Recomendações para prevenir riscos de incêndio e explosão: 
Não aplicável. 
 Recomendações para prevenir riscos toxicológicos: 
Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.  Depois do manuseament o, lavar as mãos  com água e sabão. No controlo da
exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 
 Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente: 
Não se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instruções da secção 6. 

7.2   CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES: 
Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter fora do alcance das crianças. Se possível, evitar a incidência directa de radiação
solar. Para evitar derrames , os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente f echados  e mantidos na posição vertical. Para
maior informação, ver secção 10. 
 Classe do armazém : Conforme as disposições vigentes. 
 Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  max:   40. ºC
 Matérias incompatíveis: 
Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos. 
 Tipo de embalagem: 
Conforme as disposições vigentes. 
 Quantidades limite (Seveso III): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (DL.254/2007): 
Não aplicável.

7.3   UTILIZAÇÕES FINAIS ESPECÍFICAS: 
Não existem recomendações particulares pelo uso deste produto distintas das já indicadas. 
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SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

8.1   PARÂMETROS DE CONTROLO: 
Se um produto contiver ingredientes com límites de exposição, pode ser necessário o monitoramento pessoal, do ambiente de trabalho ou
biológico, para determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecção
respiratória. Deve ser feita referência a norma EN689 em quanto os métodos para avaliar a exposição por inhalação a agentes químicos e
documentos nacionais de orientação para os métodos de determinação de substâncias perigosas. 
 Valores-limite de exposição profissional (TLV) AGCIH-2010:  
Não disponível.
 Valores-limite biológicos: 
Não disponível
 Nível derivado sem efeitos (DNEL) para os trabalhadores: 
Não disponível
 Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC): 
Não disponível

8.2   CONTROLO DA EXPOSI ÇÃO: 

 CONTROLO DA EXPOSI ÇÃO PROFISSIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (DL.128/93~DL.374/98): 
Não aplicável. Não se requerem medidas especiais. 
 Protecção do sistema respiratório: 
Evitar a inalação de partículas ou pulverizações procedentes da aplicação da preparação. 
- Máscara: 
Não, a não ser que se deva evitar a respiração de neblinas. Em aplicação por pulverização. 
 Protecção dos olhos e face: 
Instalar fontes oculares de emergência nas proximidades da zona de utilização. 
- Óculos: 
Óculos de segurança com protecções laterais apropriadas (EN166). 
- Viseira de segurança: Não. 
 Protecção das mãos e da pele: 
Instalar chuveiros de emergência nas proximidades da zona de utilização. 
- Luvas: Aconselhável. 
- Botas: Não. 
- Avental: Não. 
- Fato macaco: 
Roupa adequada de trabalho que evite o contacto com o produto. 

 CONTROLO DA EXPOSI ÇÃO AMBIENTAL: 
Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. 
 Derrames no solo: Evitar a penetração no terreno. 
 Derrames na água: Não se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de água. 
 Emissões na atmosfera: Não aplicável. 
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SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

9.1   INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE: 
 Aspecto
- Estado físico : Líquido transparente.
- Cor : Amarelo.
- Odor : Inodoro.
- Limiar olfactivo : Não aplicável
 Valor pH
- pH : 8. ± 1. a 20ºC
 Mudança de estado
- Ponto de congelação : Não disponível
- Ponto de ebulição inicial : >  100. ºC a 760 mmHg
 Densidade
- Densidade de vapor : Não aplicável
- Densidade relativa : 1.05 a 20/4ºC Relativa água
 Estabilidade
- Temperatura de decomposição : Não aplicável
 Viscosidade: 
- Viscosidade dinâmica : 990. cps a 20ºC
- Viscosidade cinemática : 320. mm2/s a 40ºC
- Viscosidade cinemática : 950. cSt a 20ºC
 Volatilidade: 
- Taxa de evaporação : Não aplicável
- Pressão de vapor : 2.3 kPa a 20ºC
- Pressão de vapor : 12.3 kPa  a 50ºC
 Solubilidade(s)
- Solubilidade em água: : Miscível
- Solubilidade em gorduras e óleos: : Não disponível
- Coeficiente de partição n-octanol/água : Não aplicável
 Inflamabilidade: 
- Ponto de inflamação : Não inflamável
- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade : Não aplicável
- Temperatura de auto-ignição : Não aplicável
 Propriedades explosivas: 
Não aplicável. 
 Propriedades comburentes: 
Não aplicável. 

9.2   OUTRAS INFORMAÇÕES: 
- COV (subministração) : Não aplicável

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificações do produto. Os dados correspondentes às especificações do produto
podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informação sobre propriedades físicas e químicas relativas a segurança e
meio ambiente, ver as secções 7 e 12. 
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SECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1   REACTIVIDADE: 
Não disponível. 

10.2   ESTABILIDADE QUÍMICA: 
Estável dentro das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento. 

10.3   POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS: 
Possível reacção perigosa com agentes oxidantes, ácidos. 

10.4   CONDIÇÕES A EVITAR: 
- Luz: Se possível, evitar a incidência directa de radiação solar. 
- Ar: Não aplicável. 
- Pressão: Não aplicável. 
- Choques: Não aplicável. 

10.5   MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: 
Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos. 

10.6   PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: 
Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: óxidos de azoto, amoníaco, óxidos de enxofre,
óxidos de fósforo. 

SECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Não existem dados toxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação toxicológica desta preparação realizou-se usando
o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 

11.1   INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS: 
 Vias de exposição: 
 Exposição a curto prazo: Irritante para os olhos. 
 Exposição prolongada ou repetida: 

 DOSES E CONCENTRAÇÕES LETAIS 
de componentes individuais :

 DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)
mg/kg oral mg/kg cutânea mg/m3.4horas inalação

C10-C13-alquilbenzenosulfonato sódico 1080. Cobaia >  2000. Coelho
N,N-bis(2-hidroxietil)cocoamida 12200. Cobaia >  2000. Coelho
Lauriletersulfato sódico etoxilado(2) >  2000. Cobaia >  2000. Cobaia
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 254. Cobaia 1600. Cobaia
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SECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Não existem dados ecotoxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação ecotoxicológica desta preparação realizou-se
usando o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 

12.1  TOXICIDADE: 
de componentes individuais :

 CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

C10-C13-alquilbenzenosulfonato sódico 6.4 Peixes 6.5 Dáfnia 20. Algas
N,N-bis(2-hidroxietil)cocoamida 3.6 Peixes 2.4 Dáfnia 2.2 Algas
Lauriletersulfato sódico etoxilado(2) 7.1 Peixes 7.2 Dáfnia 27. Algas
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 36. Peixes 1.4 Dáfnia 0.40 Algas

12.2  PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE: 
 Biodegradabilidade: Os tensoactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento
648/2004/CE sobre detergentes: Biodegradação aeróbia final > 60% no prazo de 28 dias. Dados que apoiam esta afirmação estão à
disposição das autoridades competentes dos Estados Membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou através do pedido de um
produtor de detergentes. 
 Fotodegradabilidade: Não aplicável. 

12.3  POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO: 
Não disponível. 

12.4  MOBILIDADE NO SOLO: 
Não disponível.

12.5  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E MPMB: 
Não disponível. 

12.6  OUTROS EFEITOS ADVERSOS: 
 Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Não disponível. 
 Potencial de criação fotoquímica de ozono: Não disponível. 
 Potencial de contribuição para o aquecimento global: Não disponível. 
 Potencial de desregulação endocrina: Não disponível. 

SECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1  MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: Directiva 2008/98/CE (DL.178/2006~DL.73/2011): 
Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de
revalorização ou reciclagem. Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha
de resíduos. Os resíduos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. No controlo da
exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 

 Código LER: Portaria 209/2004: 07 06 99    : Outros resíduos não anteriormente especificados.
O código LER (lista europea de resíduos) é apresentado a título indicativo, de acordo com a composição do produto e as utilizações
previstas. O utilizador final é responsável pela correcta classificação do resíduo resultante, tendo em conta a utilização, contaminação ou
alteração realizada. 

 Eliminação recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisão 2000/532/CE (DL.366-A/97, alterado pelos DL.162/2000,
DL.92/2006 e DL.73/2011, Portaria 29-B/98, Portaria 209/2004): 
Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. A classificação da
embalagem como resíduo perigoso dependerá do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do resíduo o responsável pela sua
classificação, )em conformidade com o Capítulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com os
recipientes e embalagens contaminados deverão adoptar as mesmas medidas que para o produto. 

 Procedimentos da neutralização ou destruição do produto: 
Aterro oficialmente autorizado, de acordo com os regulamentos locais. 
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SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

14.1   NÚMERO ONU: Não aplicável

14.2   DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU: Não aplicável

14.3   CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE E GRUPO DE EMBALAGEM: 
14.4  

 Transporte rodoviário (ADR 2011): 
 Transporte ferroviário (RID 2011): 
Isento

 Transporte via marítima (IMDG 35-10): 
Isento

 Transporte via aérea (ICAO/IATA 2011): 
Isento

 Transporte por via navegável interior (ADN): 
Isento. 

14.5  PERIGOS PARA O AMBIENTE: 
Não aplicável. 

14.6  PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR: 
Não aplicável. 

14.7  TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC: 
Não aplicável. 

SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

15.1   REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO UE ESPECÍFICA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE: 
· É de aplicação o Regulamento (CE) Nº 648/2004 relativo aos detergentes. Contém fosfatos < 5 %, tensoactivos aniónicos 5-15 %,

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL. Não ingerir. 

 RESTRICÇÕES: 
 Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulament o (CE) nº 1907/2006: 
Não aplicável. 
 Restricções recomendadas da utilização: 
Não aplicável.

 OUTRAS LEGISLAÇÕES: 
· Nos aspectos que não são considerados pelo Regulamento (CE) Nº 648/2004 relativo aos detergentes, é de aplicação o

DL.397/86~DL.49/2007, relativo à rotulagem de detergentes e produtos de limpeza. 

15.2   AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA: 
Não disponível. 
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SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES 

16.1  TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECÇÕES 2 E/OU 3: 
 Frases de risco segundo a Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo III : 
R22 Nocivo por ingestão. R38 Irritante para a pele. R41 Risco de graves lesões oculares. R50 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
R21/22 Nocivo em contacto com a pele e por ingestão. R37/38 Irritante para as vias respiratórias e pele. 
 Indicações de perigo segundo o Regulamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo II I: 
H302 Nocivo por ingestão. H312 Nocivo em contacto com a pele. H315 Provoca irritação cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS: 
· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 

 REGULAÇÕES SOBRE FICHAS DE SEGURANÇA: 
Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) e com o Anexo I do
Regulamento (UE) nº 453/2010. 

 HISTÓRICO: Revisão: 
Versão: 2.0 30/11/2012

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em
vigor na Comunidade Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento e controlo. O produto
não deve ser usado com outro propósito senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos
necessários de maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informações const antes dest a F ic ha de Dados de Segurança s ão
apenas a descrição dos cuidados a ter para utilizar com segurança o nosso produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma
garantia das propriedades do produto. 



 

                

 

   
 
 

 

 

 
 
 
 
Descrição 
 

Detergente alcalino de elevada concentração contendo 
tensoactivos aniónicos e não iónicos, complexantes e 
dispersantes. 
 

Características 
 

Líquido transparente de cor azul, baixa viscosidade e inodoro. 
 

Propriedades 
 

� Emulsionante e desengordurante de óleos, gorduras 
minerais, sintéticas e vegetais. 

 

� Poderoso na acção de limpeza e remoção de fuligem. 
 

� Eficaz na eliminação de insectos e outras sujidades 
incrustadas nos pára-brisas das viaturas. 

 

� Não ataca superfícies metálicas, pinturas, borrachas e 
plásticos. 

 

� Facilmente solúvel em água. 
Eficaz em qualquer tipo de águas. 

 

� Substitui com segurança os solventes tradicionais, 
tóxicos e inflamáveis. 

 

� Contém tensoactivos que cumprem com o critério de 

biodegradabilidade segundo o Regulamento CE Nº 

648/2004, relativo aos detergentes. 

 

    

             

 

 

 

 

 

 

          
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campo de aplicação 
 

Remoção rápida e eficaz de todas as sujidades fortemente 
aderidas nas carroçarias e chassis em todo o tipo de viaturas, 
sendo praticamente desnecessário esfregar.   
 

Especificamente formulado para limpeza em ambientes de 
elevada contaminação. 
Especialmente concebido para o Sector Automóvel. 
 

Modo de emprego 
 

Fazer uma pré-lavagem com água pressurizada. 
Diluir de 3 a 5% com água. 
Aplicar por pulverização ou manualmente. 
 

Deixar actuar alguns minutos e enxaguar bem com máquina 
de alta pressão, utilizando água fria tratada de preferência. 
 

Em instalações de lavagem automática, aplicar a solução por 
pulverização, antes de entrar no túnel. 
A concentração a utilizar depende do método de aplicação, 

do tempo de contacto e do grau de sujidade a remover. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises,  

Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação, certificado nº L0171. 

 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM  aconselha, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 
 

   DESDE 1977 AO SERVIÇO DA INDÚSTRIA 

           Edifício Petrochem ▪   Zona Industrial de Frielas ▪   2660-025 Frielas LOURES  ▪   APARTADO 50127 ▪  1703 – 001 Lisboa   
            Email: comercial@petrochem.pt    ▪    Tel. +351 21 989 63 40   ▪    Fax. +351 21 989 01 76        ▪        www.petrochem.pt 
                                                                               

FICHA DE PRODUTO 

Cod. Produto: 108155 

Edição: SET/12   

LAVAGEM QUÍMICA 
DE CARROÇARIAS E CHASSIS CHEM-TRUCK 
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CHEM-TRUCK
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Versão:  2.0   Data de emissão:  30/11/2012 Data de impressão:  30/11/2012

SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

1.1   IDENTIFICADOR DO PRODUTO: CHEM-TRUCK
Ref.: FDS_PT_079

1.2   UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS: 
 Utilizações previstas (principais funções técnicas): [X] Industrial  [X] Profissional  [_] Consumo
Lavagem Química de Carroçarias e Chassis. 
 Utilizações desaconselhadas: 
Este produto não é recomendado para qualquer utilização ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos
anteriormente listados como 'Utilizações previstas ou identificadas'. 

1.3   IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA: 
PETROCHEM - Produtos Químicos de Portugal, Lda.
Edificio Petrochem - Zona Industrial de Frielas - 2660-025 Frielas LOURES (Portugal)
Telefone: (+351) 21 9896340  -  Fax: (+351) 21 9890176
 Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança: 
ana.nobre@petrochem.pt

1.4   NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (+351) 808250143 (24 h.) Centro de Informação Antivenenos (Port ugal)

SECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1   CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCI A OU MISTURA: 
 Classificação de acordo com a Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008) (DPD): 
Xi:R38-R41 

2.2   ELEMENTOS DO RÓTULO: Xi

O produto é etiquetado como IRRITANTE de acordo com a Directiva
67/548/CEE~2009/2/CE (DL.98/2010) e 1999/45/CE~2006/8/CE
(DL.82/2003~DL.63/2008)

 Frases R: 
R38 Irritante para a pele. 
R41 Risco de graves lesões oculares. 
 Frases S: 
S2 Manter fora do alcance das crianças. 
S23 Não respirar os vapores, aerossóis. 
S26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. 
S37/39 Usar luvas e equipamento protector adequados para a vista, face. 
S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
S38 Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. 
 Informações suplementares: 
Nenhuma. 
 Componentes perigosos: 
Nenhum em percentagem igual ou superior ao limite para o nome. 

2.3   OUTROS PERIGOS: 
Não disponível. 
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SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

3.1   SUBSTÂNCIAS: 
Não aplicável.

3.2   MISTURAS: 
Este produto é uma mistura. 
 Descrição química: 
Mistura de produtos químicos em meio aquoso. 
 Componentes perigosos: 
Substâncias que intervêm numa percentagem superior ao limite de isenção e representam perigo para a saúde e/ou para o meio
ambiente, e/ou com um valor limite de exposição comunitário no local de trabalho: 

2,5 < 10 % Alcool C9-C11 etoxilado(6)
CAS: 68439-46-3 , Lista nº 614-482-0 Autoclassificada
DSD: Xn:R22 | Xi:R41 
CLP: Acute Tox. (oral) 4:H302 | Eye Dam. 1:H318

2,5 < 10 % Nitrilotriacetato de trisódio monohidratado
CAS: 18662-53-8 , Lista nº 606-091-9 REACH: 01-2119519239-36 Índice nº 607-620-00-6
DSD: Carc.Cat.3:R40 | Xn:R22 | Xi:R36 < ATP31
CLP: Acute Tox. (oral) 4:H302 | Eye Irrit. 2:H319 | Carc. 2:H351 < REACH / ATP01

2,5 < 10 % Ortofosfato de trisódio
CAS: 7601-54-9 , EC: 231-509-8 Autoclassificada
DSD: Xi:R36/37/38 
CLP: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (irrit.) 3:H335

2,5 < 10 % Cloreto de C12-C14-alquildimetilamónio etoxilado
CAS: 863879-20-3 Autoclassificada
DSD: Xn:R22 | Xi:R38-R41 
CLP: Não disponível.

< 2,5 % Hidróxido de potássio
CAS: 1310-58-3 , EC: 215-181-3 REACH: 01-2119487136-33 Índice nº 019-002-00-8
DSD: Xn:R22 | C:R35 < ATP25
CLP: Met. Corr. 1: H290 | Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Corr. 1A:H314 < REACH

Para maior informação sobre componentes perigosos, ver as secções 8, 11, 12 e 16. 

 Substâncias SVHC sujeitas a autorização, incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Nenhuma
 Substâncias SVHC candidatas a serem incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Nenhuma
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SECÇÃO 4 : PRIMEIROS SOCORROS 

4.1  
4.2  

 DESCRIÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS E SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS E RETARDADOS:

Os sintomas podem ocorrer após a exposição, de modo que em caso de exposição direta ao produto, em caso de dúvida, ou
quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca administ rar nada pela boca a pessoas  em
estado de inconsciência. Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros socorros. 

Via de exposição Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descrição das medidas de primeiros socorros

 Inalação: Normalmente não produzem sintomas. Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona
contaminada. Se a respiração estiver irregular ou parada,
aplicar a respiração artificial. Se a pessoa está
inconsciente, colocar em posição de segurança
apropriada. Manter coberto com roupa de abrigo enquanto
se procura assistência médica. 

 Pele: O contacto com a pele produz vermelhidão e dor.  Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a
fundo as zonas afectadas com abundante água fria ou
morna e sabão neutro, ou com outro produto adequado
para limpeza da pele. 

 Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidão, dor e
queimaduras profundas graves e perda de visão. O
contacto com os olhos causa vermelhidão, dor e
queimaduras profundas graves e perda de visão. 

Remover as lentes de contacto. Lavar por irrigação os
olhos com água limpa abundante e fresca pelo menos
durante 15 minutos, mantendo as pálpebras afastadas,
até que a irritação diminua. Procurar imediatamente
assistência médica especializada. 

 Ingestão: A ingest ão, pode causar irritações na boca,
garganta e no esófago. 

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Não provocar o
vómito, devido ao risco da aspiração. Manter a vítima em
repouso. 

4.3   INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS: 
Em caso de exposição a esta substância é necessário um tratamento especifico; devem estar disponíveis os meios adequados com as
instruções. Os danos dos detergentes e tensoactivos nas mucosas intestinais são irreversíveis. Não induzir o vómito. Realizar uma
lavagem de estômago após a adição de dimeticona (agente anti-espuma). 

SECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Não combustível. 

SECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1   PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA: 
Evitar o contacto directo com o produto. 

6.2   PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL: 
Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o
produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislação local. 

6.3   MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA: 
Recolher o derrame com materiais absorventes (serrim, terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Guardar os resíduos num
recipiente fechado. 

6.4   REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES: 
Para informações de contato em caso de emergência, ver a seção 1. 
Para informações sobre um manuseamento seguro, ver a seção 7. 
No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 
Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 
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SECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1   PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO: 
Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais. 
 Recomendações gerais: 
Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. 
 Recomendações para prevenir riscos de incêndio e explosão: 
Não aplicável. 
 Recomendações para prevenir riscos toxicológicos: 
Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.  Depois do manuseament o, lavar as mãos  com água e sabão. No controlo da
exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 
 Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente: 
Não se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instruções da secção 6. 

7.2   CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES: 
Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter fora do alcance das crianças. Se possível, evitar a incidência directa de radiação
solar. Para evitar derrames , os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente f echados  e mantidos na posição vertical. Para
maior informação, ver secção 10. 
 Classe do armazém : Conforme as disposições vigentes. 
 Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  max:   40. ºC
 Matérias incompatíveis: 
Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos, metais. 
 Tipo de embalagem: 
Conforme as disposições vigentes. 
 Quantidades limite (Seveso III): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (DL.254/2007): 
Não aplicável.

7.3   UTILIZAÇÕES FINAIS ESPECÍFICAS: 
Não existem recomendações particulares pelo uso deste produto distintas das já indicadas. 
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SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

8.1   PARÂMETROS DE CONTROLO: 
Se um produto contiver ingredientes com limites de exposição, pode ser necessário a monitorização pessoal, do ambiente de trabalho ou
biológico, para determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecção
respiratória. Deve ser feita referência a norma EN689 sobre os métodos para availar a exposição por inalação a agentes químicos, e a
documentos de orientação nacionais, para os métodos de determinação de substâncias perigosas. 
 Valores-limite de exposição profissional (TLV)  TLV-TWA  TLV-STEL  C - Valor máximo.  Ano
AGCIH 2010 (NP 1796:2007) ppm mg/m3 ppm mg/m3

Nitrilotriacetato de trisódio monohidratado 1.0 2.0 Valor interno
Hidróxido de potássio 2.0 C 1977
TLV - Valor Limite Máximo, TWA - Média Ponderada no Tempo, STEL - Limite Exposição Curta Duração. 
 Valores-limite biológicos: 
Não disponível
 Nível derivado sem efeitos (DNEL) para os trabalhadores: 
Não disponível
 Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC): 
Não disponível

8.2   CONTROLO DA EXPOSI ÇÃO: 

 CONTROLO DA EXPOSI ÇÃO PROFISSIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (DL.128/93~DL.374/98): 
Providenciar uma ventilação adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilação no local, usando um bom sistema de
extracção geral. Se isto não for suficiente para manter as concentrações de partículas e vapores abaixo dos limites de exposição durante o
trabalho, o utilizador deve usar uma protecção respiratória apropriada. 
 Protecção do sistema respiratório: 
Evitar a inalação de partículas ou pulverizações procedentes da aplicação da preparação. 
- Máscara: 
Aconselhável. Em aplicação por pulverização. Máscara para gases e vapores (EN141). Para obter um nível de protecção adequado, a
classe de filtro deve escolher-se em função do tipo e concentração dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as
especificações do fabricante de filtros. 
 Protecção dos olhos e face: 
Instalar fontes oculares de emergência nas proximidades da zona de utilização. 
- Óculos: 
Óculos de segurança com protecções laterais apropriadas (EN166). 
- Viseira de segurança: Não. 
 Protecção das mãos e da pele: 
Instalar chuveiros de emergência nas proximidades da zona de utilização. O uso de cremes protectores pode ajudar a proteger as áreas
expostas da pele. Não devem ser aplicados cremes protectores depois da exposição. 
- Luvas: 
Luvas resistentes aos produtos químicos (EN374). O tempo de penetração das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o período de
uso pretendido. Existem vários factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na prática o período de uso de umas luvas de
protecção resistentes aos produtos químicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374. Devido à grande variedade
de circunstâncias e possibilidades, temos de ter em conta o manual de instruções dos fabricantes de luvas. As luvas  devem ser
substituídas imediatamente, caso se observem indícios de degradação. 
- Botas: Não. 
- Avental: Não. 
- Fato macaco: 
Roupa adequada de trabalho que evite o contacto com o produto. 

 CONTROLO DA EXPOSI ÇÃO AMBIENTAL: 
Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. 
 Derrames no solo: Evitar a penetração no terreno. 
 Derrames na água: Não se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de água. 
 Emissões na atmosfera: Não aplicável. 
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SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

9.1   INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE: 
 Aspecto
- Estado físico : Líquido transparente.
- Cor : Azul.
- Odor : Característico.
- Limiar olfactivo : Não disponível
 Valor pH
- pH : 12.5 a 20ºC
 Mudança de estado
- Ponto de congelação : Não disponível
- Ponto de ebulição inicial : >  100. ºC a 760 mmHg
 Densidade
- Densidade de vapor : Não aplicável
- Densidade relativa : 1.1 a 20/4ºC Relativa água
 Estabilidade
- Temperatura de decomposição : Não aplicável
 Viscosidade: 
- Viscosidade cinemática : Não disponível
 Volatilidade: 
- Taxa de evaporação : Não aplicável
- Pressão de vapor : 2.3 kPa a 20ºC
- Pressão de vapor : 12.3 kPa  a 50ºC
 Solubilidade(s)
- Solubilidade em água: : Miscível
- Solubilidade em gorduras e óleos: : Não disponível
- Coeficiente de partição n-octanol/água : Não aplicável
 Inflamabilidade: 
- Ponto de inflamação : Não inflamável
- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade : Não aplicável
- Temperatura de auto-ignição : Não aplicável
 Propriedades explosivas: 
Não aplicável. 
 Propriedades comburentes: 
Não aplicável. 

9.2   OUTRAS INFORMAÇÕES: 
- COV (subministração) : Não aplicável

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificações do produto. Os dados correspondentes às especificações do produto
podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informação sobre propriedades físicas e químicas relativas a segurança e
meio ambiente, ver as secções 7 e 12. 
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SECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1   REACTIVIDADE: 
Não disponível. 

10.2   ESTABILIDADE QUÍMICA: 
Estável dentro das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento. 

10.3   POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS: 
Possível reacção perigosa com agentes oxidantes, ácidos, metais. 

10.4   CONDIÇÕES A EVITAR: 
- Luz: Se possível, evitar a incidência directa de radiação solar. 
- Ar: Não aplicável. 
- Pressão: Não aplicável. 
- Choques: Não aplicável. 

10.5   MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: 
Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos, metais. 

10.6   PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: 
Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: óxidos de azoto, ácido clorídrico, amoníaco, ácido
cianídrico, compostos halogenados, óxidos de fósforo. 

SECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Não existem dados toxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação toxicológica desta preparação realizou-se usando
o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 

11.1   INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS: 
 Vias de exposição: 
 Exposição a curto prazo: Risco de graves lesões oculares. Irritante para a pele. 
 Exposição prolongada ou repetida: 
 Efeitos cancerígenos: Não disponível. 
 Genotoxicidade: Não disponível. 

 DOSES E CONCENTRAÇÕES LETAIS 
de componentes individuais :

 DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)
mg/kg oral mg/kg cutânea mg/m3.4horas inalação

Nitrilotriacetato de trisódio monohidratado 1450. Cobaia >  10000. Coelho
Ortofosfato de trisódio >  2000. Cobaia
Hidróxido de potássio 273. Cobaia



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH) Data de emissão:  30/11/2012 Pág.  8 / 10
Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 453/2010

CHEM-TRUCK
Família: Detergentes

SECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Não existem dados ecotoxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação ecotoxicológica desta preparação realizou-se
usando o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008). 

12.1  TOXICIDADE: 
de componentes individuais :

 CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

Nitrilotriacetato de trisódio monohidratado >  100. Peixes >  100. Dáfnia >  100. Algas
Hidróxido de potássio 80. Peixes

12.2  PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE: 
 Biodegradabilidade: Os tensoactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento
648/2004/CE sobre detergentes: Biodegradação aeróbia final > 60% no prazo de 28 dias. Dados que apoiam esta afirmação estão à
disposição das autoridades competentes dos Estados Membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou através do pedido de um
produtor de detergentes. 
 Fotodegradabilidade: Não aplicável. 

12.3  POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO: 
Não disponível. 

12.4  MOBILIDADE NO SOLO: 
Não disponível.

12.5  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E MPMB: 
Não disponível. 

12.6  OUTROS EFEITOS ADVERSOS: 
 Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Não disponível. 
 Potencial de criação fotoquímica de ozono: Não disponível. 
 Potencial de contribuição para o aquecimento global: Não disponível. 
 Potencial de desregulação endocrina: Não disponível. 

SECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1  MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: Directiva 2008/98/CE (DL.178/2006~DL.73/2011): 
Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de
revalorização ou reciclagem. Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha
de resíduos. Os resíduos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. No controlo da
exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 

 Código LER: Portaria 209/2004: 07 06 99    : Outros resíduos não anteriormente especificados.
O código LER (lista europeia de resíduos) é apresentado a título indicativo, de acordo com a composição do produto e as utilizações
previstas. O utilizador final é responsável pela correcta classificação do resíduo resultante, tendo em conta a utilização, contaminação ou
alteração realizada. 

 Eliminação recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisão 2000/532/CE (DL.366-A/97, alterado pelos DL.162/2000,
DL.92/2006 e DL.73/2011, Portaria 29-B/98, Portaria 209/2004): 
Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. A classificação da
embalagem como resíduo perigoso dependerá do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do resíduo o responsável pela sua
classificação, )em conformidade com o Capítulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com os
recipientes e embalagens contaminados deverão adoptar as mesmas medidas que para o produto. 

 Procedimentos da neutralização ou destruição do produto: 
Aterro oficialmente autorizado, de acordo com os regulamentos locais. 
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SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

14.1   NÚMERO ONU: 3266

14.2   DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU: 
LÍQUIDO INORGÂNICO CORROSIVO, BÁSICO, N.S.A. (contém hidróxido de potássio)

14.3   CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE E GRUPO DE EMBALAGEM: 
14.4  

 Transporte rodoviário (ADR 2011): 
 Transporte ferroviário (RID 2011): 

- Classe: 8
- Grupo de embalagem: III
- Código de classificação: C5
- Código de restrição em túneis: (E)
- Categoría de transporte: 3 , máx. ADR 1. 1.3. 6. 1000 L
- Quantidades limitadas: 5 L (ver isenções totais ADR 3.4)
- Documento do transporte: Documento do transporte. 
- Instruções escritas: ADR 5.4.3.4

 Transporte via marítima (IMDG 35-10): 

- Classe: 8
- Grupo de embalagem: III
- Ficha de Emergência (EmS): F-A,S-B
- Guia Primeiros Socorros (MFAG): 760    
- Poluente marinho: Não.
- Documento do transporte: Conhecimento do embarque. 

 Transporte via aérea (ICAO/IATA 2011): 

- Classe: 8
- Grupo de embalagem: III
- Documento do transporte: Conhecimento aéreo. 

 Transporte por via navegável interior (ADN): 
Não disponível. 

14.5  PERIGOS PARA O AMBIENTE: 
Não aplicável. 

14.6  PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR: 
Não disponível. 

14.7  TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC: 
Não disponível. 

SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

15.1   REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO UE ESPECÍFICA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE: 
· É de aplicação o Regulamento (CE) Nº 648/2004 relativo aos detergentes. Contém fosfatos 5-15 %, tensoactivos anfotéricos < 5 %,

tensoactivos não-iónicos < 5 %, nTA (ácido nitrilotriacético) e respectivos sais < 5 %. Não ingerir. 

 RESTRICÇÕES: 
 Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulament o (CE) nº 1907/2006: 
Não aplicável. 
 Restricções recomendadas da utilização: 
Não aplicável.

 OUTRAS LEGISLAÇÕES: 
· Nos aspectos que não são considerados pelo Regulamento (CE) Nº 648/2004 relativo aos detergentes, é de aplicação o

DL.397/86~DL.49/2007, relativo à rotulagem de detergentes e produtos de limpeza. 

15.2   AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA: 
Não disponível. 
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SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES 

16.1  TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECÇÕES 2 E/OU 3: 
 Frases de risco segundo a Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo III : 
R22 Nocivo por ingestão. R35 Provoca queimaduras graves. R36 Irritante para os olhos. R38 Irritante para a pele. R40 Possibilidade de
efeitos cancerígenos. R41 Risco de graves lesões oculares. R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. 
 Indicações de perigo segundo o Regulamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo II I: 
H290 Pode ser corrosivo para os metais. H302 Nocivo por ingestão. H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H315
Provoca irritação cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves. H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode provocar irritação das
vias respiratórias. H351 Suspeito de provocar cancro. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS: 
· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 
· Threshold Limit Values, (AGCIH, 2010). 
· Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas,  (ADR 2011). 
· International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 35-10 (IMO, 2010). 

 REGULAÇÕES SOBRE FICHAS DE SEGURANÇA: 
Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) e com o Anexo I do
Regulamento (UE) nº 453/2010. 

 HISTÓRICO: Revisão: 
Versão: 2.0 30/11/2012

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em
vigor na Comunidade Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento e controlo. O produto
não deve ser usado com outro propósito senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos
necessários de maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informações const antes dest a F ic ha de Dados de Segurança s ão
apenas a descrição dos cuidados a ter para utilizar com segurança o nosso produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma
garantia das propriedades do produto. 
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