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FDCUS 
tanques para combustível 

BOMBA CENTRÍFUGA· POLIA/CORREIAS BOMBA CENTRÍFUGA MULTIPLICADA 

BOMBA DE ENGRENAGENS CARRETEL E MEDIDOR VOLUMÉTRICO 

TAMPA VALVULADA CAIXA LATERAL PARA FERRAMENTAS 

-
MEDIDOR DE ALTA VAZAO BICO ESPECIAL PARA ALTA VAZÃO , 

E RECEPTOR TIPO ENGATE RAPIDO 
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ESPECIFICAÇOES TECNICAS 
-

FUNÇOES 
· Transporte e abastecimento de combustível

ESTRUTURA 
· Tanque de geometria elíptica ou semi-elíptica com capacidades volumétricas

de 1.500 a 30.000 L
· Guarda-corpo tubular para proteção do operador, em conformidade comnorma NR12
· Ouebra-ondas transversais
· Câmara de expansão para gases
· Dispositivo de proteção antitombamento para a tampa de inspeção, válvula

de vácuo/pressão e respiro

· Módulo de fechamento dianteiro com com iluminação interna, para proteção
do conjunto de abastecimento

· Válvula de fundo com controlador pneumático
· Dique de contenção com dreno e controle através de válvula esfera
· Escada de acesso em chapa de aço carbono antiderrapante, tipo marinheiro
· Degrau de acesso traseiro em chapa de aço carbono antiderrapante
· Régua graduada para verificação com tabela de nível
· Caixa lateral para ferramentas
· Alerta sonoro de marcha ré
· Faróis tipo spot em LED, para trabalhos noturnos
· Suporte para pneu sobressalente (estepe)
· Pintura de acabamento em poliuretano (PU) em 1 cor
· Para-lamas envolventes em plástico reforçado
· Para-choque traseiro articulável em conformidade com o RT032/04 do

INMETRO, resolução 152/03 do CONTRAN e portaria 11/04 do DENATRAN

· Sinalização em LED e itens de segurança em total conformidade a todas as
normas de trânsito vigentes

· Protetor lateral, conforme resolução CONTRAN 323/09, para evitar ou minimizar
lesões, impedindo que motos, bicicletas ou veículos de pequeno porte penetrem
na parte inferior e sejam esmagados pelas rodas do caminhão ou rebocado

OPCIONAIS 
· Guarda-corpo removível ou articulável
· Armário traseiro
· Conj. para ar comprimido, para óleo lubrificante, para graxa, para água e para Arla 32
· Dreno de 0 2"
· Visor de nível com escala volumétrica, através de mangueira cristal
· Sinalizadores acústico-visual sobre a cabine do veículo
· Grafismo e personalização de pintura sob consulta
· Para-lamas envolventes em chapa de aço carbono

ACIONAMENTO 
· Acionamento mecânico através da PTO/TDF
· Acelerador microajustável para controle de rotação

OPCIONAL 
· Conjunto para abastecimento com acionamento por sistema hidráulico

ABASTECIMENTO 
· Abastecimento por bomba de engrenagem (vazão de 80 a 150 L/min.)

i ' .; · Carretel de retração manual, com mangueira e bico automático para descarga1 
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· Filtros de sucção
· Filtro coalescente para óleo diesel
· Medidor volumétrico de pistão

OPCIONAIS 
· Conjunto completo com vazão de 250 a 300 Umin.
· Carretel de retração automática
· Receptor e bico especial para abastecimento de alta vazão
· Conjunto para abstecimento através de bomba centrífuga

A VEICULO AUTOMOTOR. EQUIPAMENTO NAO ATENDE A PORTARIA INMETRO 59 DE 19/03/1993
· Sistema Botton Loading

- . 
EQUIPAMENTO NAO CARACTERIZADO PARA FINS COMERCIAIS DE COMBUSTIVEL 
(DISTRIBUIDORA - POSTOS DE COMBUSTÍVES) OUTRAS APLICAÇÕES SOB CONSULTA 
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CARAJÁS OFICINA VOLANTE I EXITUS ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO I EXITUS AIR ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO I ITAIPÚ TANQUES PARA ÁGUA I FOCUS TANQUES PARA COMBUSTÍVEL
CALDA PRONTA TANQUES PARA HOMOGENEIZAÇÃO I BORRACHEIRO MANUTENÇÃO DE PNEUS I ARES TANQUES PARA ARLA 32 1 CLEAN VAC VÁCUO/ HIDROJATEAMENTO / HIDRO-VÁCUO
CAÇAMBAS BASCULANTES PARA CONSTRUÇÃO I EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PROJETOS PERSONALIZADOS I PLANTUS CARRETAS AGRÍCOLAS I PLATAFORMA AUTOSOCORRO 
ESPARGI DOR DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO I TANQUE ESTACIONÁRIO ARMAZENAMENTO DE FLUIDOS I ACESSÓRIOS PEÇAS PARA IMPLEMENTOS I APOIO AO PLANTIO 
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