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Especificações

Sistema de freio por inércia e cabo de segurança em 
ca s o  de  s o l t u ra  que  ac i o na  o  f r e i o  de 
estacionamento, fixados no chassis por 4 parafusos, 
sistema com freio de estacionamento em uma só 
peça. Engate automático para esfera 50mm ABNT. 

Compr. 2000, Larg. 1100, Alt. 1100, 1 eixo, Pneus e 
rodas Aro 15”, composta de eixos de torção, 
galvanizados a fogo, com rolamento duplo blindado 
que proporciona alto rendimento quilométrico ( sem 
manutenção necessária, ou ajustes por folga) com 
sistema de freio a lona, ajuste automático de 
desgaste das lonas e sistema exclusivo de marcha a ré 
sem manobras de alavanca, não havendo a 
necessidade de sair do veículo para acionar o 
bloqueio/desbloqueio manualmente. Sistema de 
freio inercial a cabo, sendo um cabo por roda. 

Chassis monobloco e gabinete em chapa. Frente e 
traseira do baú em tela eletro soldada de 50X25mm, 
para ventilação total, as portas laterais com abertura 
para acesso aos compartimentos. Compartimento 
interno apropriado para compressor, cilindros de 
recarga e espaço adicional para acomodação 
de mangueiras e acessórios. 

Especificação

  Conjunto móvel de ar respirável, 
para recarga de cilindros de ar respirável 
compatível com qualquer equipamento 
utilizado pelo corpo de bombeiros 
(mergulho e respiração autônomo). 
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Compressor utilizado NARDI D27

Dispositivo de proteção para enchimento de 
a té  2  c i l i nd ro s  de  a r  de  no  má x imo 
comprimento de 75 cm e máximo diâmetro de 
18,5 cm., localizado na parte traseira da 
ca r r e ta ,  com  á r ea  de  e s cape ,  na 
eventua l idade  de  uma explosão ,  de 
direcionamento do ar para baixo e, na parte 
superior, para traz. 

Sina l ização  rodov iár ia de  acordo  com 
DENATRAM Registro no RENAVAM, com 
numeração de chassis, para efeito de registro e 
licenciamento. 

Todo o reboque pintado na cor vermelha 
Monte Carlo PU 84 (padrão do Corpo de 
Bombeiros) , e com opcional de grafismo 
padrão do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado da Paraíba.


