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mobil
O Kubicus num atrelado de transporte e de ferramentas, para transportar 
combustíveis

Vantagens surpreendentes de KUBICUSmobil®:

•	 proteção	contra	roubo	absoluta,	para	os		  
 seus combustíveis, sendo possível levar  
 estes diariamente
•	 	ferramentas	caras	podem	ser	 
 armazenadas na caixa de ferramentas  
 integrada e também podem ser levadas  
 diariamente para o armazém
•	 	se	necessário	uma	bateria	integrada	e	um	 
	 carregador,	para	alimentação	de	corrente	 
 autossuficiente da bomba do recipiente
•	 	elevada	capacidade	de	carga
•	 	elevada	mobilidade	devido	ao	eixo	único
•	 	estrutura	base	completa	de	alumínio	-	sem	 
 ferrugem

•	 	autorizado	para	velocidades	até	100	km/h
•	 	recipiente	com	empilhador,	pode	ser	 
  colocado e retirado
•	 	é	possível	colocar	todos	os	tamanhos	 
  da série KUBICUS® na mesma base
•	 	rápida	desmontagem	do	recipiente
•	 	equipamento	consoante	GGVSE
•	 	transporte	sem	licença	de	transporte	de	 
  materiais perigosos, consoante a regra  
		 de	1000	pontos
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Dados técnicos do atrelado de transporte
Tipo TA	1800

Peso permitido 1800 kg

Largura total 1720 mm

Comprimento total 3300 mm

Medidas da plataforma (L x C) aprox. 1250 × 1750 mm

Peso de armazenamento sem recipiente 270 kg

Carga máxima com aprox 1.000 l Diesel* aprox. 315 kg

Medidas caixa de ferramentas (C x L x A) aprox. 1250 × 550 × 600 mm

* este valor depende do recipiente montado e da possível quantidade de combustível

Características do atrelado de transporte:

• Base completa de alumínio
• atrelado d transporte de um eixo
• 2 apoios
• roda de apoio industrial a ar
• 2 calhas de apoio
• extintor de 2 kg
• rótulo no recipiente consoante GGVSE
• tomada de 13 polos
• travão de bloqueio
• pneus-C
• autorizado para velocidades até 100 km/h
• caixa de ferramentas que pode ser  
 trancada
• pedestal para operação de recipiente

Sujeito a erros e alterações técnicas

São possíveis outros tamanhos de transporte, sob consulta.

mobil


