Equipamento para a coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde

Planalto

Ecolix RSS

Capacidade do Ecolix RSS
MODELO

VOLUME EFETIVO
DA CAIXA DE
CARGA (m³)

Ecolix RSS 19m³

COMPARTIMENTO
DE CARGA
TRASEIRO (m³)

19

2.2

PESO DO
PRESSÃO
EQUIPAMENTO* PBT - CHASSI 4x2**
DE
(Kg)
(Kg)
TRABALHO

5375

16.000

130 bar

*No dimensionamento do peso do equipamento não foram considerados opcionais.
**Solicite informações sobre adequação do chassi referente ao dimensionamento de cargas, distância de entre eixos e suspensão.

Borracha de vedação até a parte superior da tampa
traseira.
Fechamento frontal da caixa aparafusado
com janela para inspeção e limpeza com
borracha de vedação.

Caixa de EPI’s e ferramentas.

Fechamento da porta traseira com lona retrátil.

Suporte para extintor de incêndio de 8 Kg
em ambos os lados.

Sistema de ralo para captação de líquidos
na traseira da caixa interligado com
o reservatório de 190 lts.

Painel ejetor e Interior da caixa com cantos
arredondados e borracha raspadora nas
laterais para impedir a passagem de resíduos.

Reservatório de líquidos com capacidade de 190 lts com esvaziamento acionado elétricamente
através de botoeira no painel e descarga em conjunto da rampa traseira.

Dispositivo de basculamento de contêiner plástico de 1000 Lts.

Comando dianteiro com sistema anti-chupeta que impede a
compactação e avanço do painel ejetor, sendo liberado
somente com a tampa traseira aberta.

Borracha raspadora na extremidade da placa.

Acionamento da válvula do reservatório de líquidos no painel com luz de advertência.
Deve ser acionada no momento em que a tampa estiver aberta para ejeção dos resíduos.
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