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Conjunto móvel de iluminação rebocável , composto de 
gerador com motor diesel, torre telescópica de iluminação,  

insonorizada, para utilização em locais onde exista dificuldade de 
instalação elétrica fixa, como mineração, construção civil de 
estradas , aeroportos, fiscalização policial móvel, corpo de 
bombeiros e defesa civil em áreas de emergência, etc.

GERADOR DE ENERGIA: 

ESPECIFICAÇÕES:

CABINE: 

Com potência de saída de no mínimo 15KVA, tensão de 110/220 volts, 
bifásico,  frequência 60hz. 

Composto de: motor, gerador de energia, cabine, chassis, painel de 
comando e controle, sistema de empatolamento, coluna de iluminação 
(torre), projetores (refletores), lâmpadas e tomadas externas. Motor: 
combustível diesel de no mínimo 2(dois) cilindros, 4 tempos, potência mínima 
de 20HP até o limite de 1800 RPM, refrigeração  a água (líquido refrigerante), 
sistema de partida elétrica.
AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO:  65(sessenta e cinco) horas. 

Insonorizada (permitindo um nível de ruído de no máximo 71Db a ± 7 metros), 
confeccionada em chapa de aço SAE l020 espessura entre 1/8 e 3/16 
(polegadas) e tampas com espessura de 2 mm (com tolerância de ± 5%), 
montada sobre estrutura em perfis de aço. 
Com proteção contra intempéries e operação não autorizada 
(acionamento acidental), com iluminação dos instrumentos de controle e 
janela vedada (transparente) para visualização externa dos mesmos sem a 
necessidade de abertura da cabine. Controle das funções (requisitos  
mínimos, podendo possuir mais opções de controle das funções): deverá 
permitir o controle de partida do motor e do gerador, bem como possibilitar o 
acionamento dos refletores através de disjuntores individuais. 

INSTRUMENTOS DE CONTROLE: 

PINTURA: 

Possui medidor de combustível, amperímetro, voltímetro, indicador de 
rotação do motor (RPM) e temperatura do motor. Indicadores luminosos: 
pressão de óleo insuficiente e temperatura do líquido refrigerante. 

Na cor Vermelho Royal padrão Bombeiros (grafismos a serem definidos após 
a contratação) .Pintura resistente a riscos e arranhões. Adesivação externa 
dos reboques contendo a logo da corporação.
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COLUNA DE ILUMINAÇÃO: 

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL: 

Tipo telescópica e basculante, com sistema de elevação e basculamento de no mínimo dupla redução, com 
controle de acionamento elétrico e manual com manivela, com altura mínima de elevação de 8,5 metros (torre 
totalmente elevada), com três estágios, devendo permitir giro de 360º (não contínuo) do conjunto de projetores e 
inclinação dos refletores de no mínimo 60º positivos e 60º negativos. Condutor elétrico: com grau de proteção IP 65 
(NBR IEC 60529), com revestimento isolante, resistente a intempéries e raios U.V. com rodagem através de 01 (um) 
eixo central, com sistema de suspensão através de feixe de molas com no mínimo 8 Lâminas, com 02 duas rodas de 
aço estampado de no mínimo aro e pneus de 14 polegadas, sendo os pneus compatíveis com a roda, reforçados e 
próprios para uso on road, compatíveis com o peso total do equipamento. 

Composto de: motor, gerador de energia, cabine, chassis, painel de comando e controle, sistema de 
empatolamento, coluna de iluminação (torre), projetores (refletores), lâmpadas e tomadas externas. Motor: 
combustível diesel de no mínimo 2(dois) cilindros, 4 tempos, potência mínima de 20HP até o limite de 1800 RPM, 
refrigeração  a água (líquido refrigerante), sistema de partida elétrica.

REBOQUE: 

TOMADAS  ELÉTRICAS EXTERNAS: 

SISTEMA ELÉTRICO:

REFLETOR:

Com lança e engate para reboque, contendo gancho na extremidade e encaixe (olhal) para pino até 2 
polegadas, com corrente de segurança, com chicote elétrico e luzes de posição (setas e lanterna), freio, ré e com 
adesivos refletivos laterais e traseiros conforme norma do CONTRAN. 
Pé de apoio do tipo retrátil com regulagem de altura, para apoio ao solo sem a  necessidade do empatolamento. 

2 (duas) tomadas elétricas externas, sendo: 1 (uma) de 110V e 01 (uma) de 220V (com cores diferentes para 
diferenciação da voltagem de 110 e 220V), frequência de  60 Hz, potência de 1000W, do tipo industrial, de embutir 
ou sobrepor, resistentes a água, com tampa de proteção, com 3 pólos (terminais fêmeas), sendo um pólo destinado 
ao condutor de equipotencialização (fio terra) devendo ser construída em conformidade com as normas vigentes 
no Brasil, possibilitando o fornecimento de energia para outros equipamentos e ferramentas elétricas. 

Estabilidade para ventos de no mínimo 100 km/h (62,14 mph). 
O sistema elétrico deve ser dimensionado considerando a utilização simultânea dos seguintes consumidores: 
05(cinco) lâmpadas, potência 1000W. 01(uma) tomada para alimentação de equipamentos com potência de 
1000W, tensão 220V. 01(uma) tomada para alimentação de equipamentos com potência de 1000W, tensão 110V.

Possui um refletor auxiliar de no mínimo 300W de  potência localizado na coluna de iluminação, para iluminação do 
próprio equipamento e área próxima. 
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