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TRANSFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS

Greencar em parceria com a Fiat Automóveis apresenta o Novo Fiorino na versão 
Ambulância Simples Remoção. Este veículo é sinônimo de performance, mobilidade 

e alta qualidade, três elementos essenciais e tradicionais de nossos produtos.

Veículo homologado pela FIAT com CAT GREENCAR atendendo a resolução CONTRAN 190-2009
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TRANSFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS

Características e Especificações

1 REVESTIMENTOS
 a. Isolamento térmico e acústico em manta conforme CONTRAN 498/2014 em todo o compartimento de atendimento;
 b. Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em ABS conforme CONTRAN 498/2014;
 c. Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme CONTRAN 498/2014 permitindo fácil e rápida higienização;
 d. Divisória reforçada em aço com suporte para estepe e vão de comunicação corrediça, revestida em ABS conforme CONTRAN 498/2014;
 e. Armário sobre a cabine com portas corrediças em acrílico confeccionado em ABS na cor branca conforme CONTRAN 498/2014;
 f. Porta objetos, porta prancheta e porta copos no compartimento de atendimento;

2 JANELA LATERAL DIREITA E VIDROS TRASEIROS - PADRÃO AMBULÂNCIA

3 BANCOS E MACA
 a. Maca retrátil em alumínio de 1,800 mm de comprimento com capacidade para 300kg de carga estática e 150kg de carga dinâmica, com 

regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de material impermeável, com costura eletrônica e conforme CONTRAN 
498/2014;

 b. Banco tubular com cinto de segurança para 2 acompanhantes homologado conforme CONTRAN 416/2012, NBR 14561 e NBR 6091 com 
assento, encosto e apoio de cabeça estofados na cor cinza;

4 ELÉTRICA
 a. Iluminação interna em luminária de LED instalada no teto do compartimento de atendimento;
 b. Ventilador / exaustor;
 c. Sinalizador visual em barra com 4 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência vermelho, com sirene 

eletrônica;

5 EQUIPAMENTOS
 a. Suporte de soro e plasma;
 b. Suporte para cilindro de oxigênio com cinta catraca de fixação;
 c. Cilindro de oxigênio de 7L com válvula e manômetro;

6 GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA

7 OPCIONAIS
 a. Ar condicionado homologado pela FIAT
 b. Janela lateral esquerda


