Novo Fiat Ducato
Cadeirante 10+1

Conforto e acessibilidade para todos.
Veículo homologado pela FIAT e com CAT na resolução CONTRAN 190-2009

Novo Fiat Ducato
Cadeirante 10+1
ISOLAMENTO TÉRMICO
a. Isolamento térmico e acústico em manta conforme CONTRAN 498/2014 em todo o compartimento de
atendimento;

REVESTIMENTO
a. Revestimento do teto e das laterais em ABS seguindo as cores da cabine conforme CONTRAN 498/2014
permitindo fácil e rápida higienização;
b. Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica sem emendas
com vedação e calafetagem conforme CONTRAN 498/2014;

BANCOS
a. 06 Bancos fixos individuais fixados no salão divididos em 3 fileiras de 1 lugar quarta fileira com 2 + 1
lugares. Os bancos são confeccionados em estrutura de aço, com cinto de segurança subabdominal, com
assento, encosto e apoia cabeça em espuma injetada, revestidos em courvin na cor cinza grafite ensaiados
e homologado conforme CONTRAN 416/2012 e NBR 6091;
b. 02 (dois) Kits para fixação de cadeirante compostos por 4 ganchos com cintas retráteis para fixação da cadeira
de rodas e um cinto de 3 pontos grafite ensaiados e homologado conforme CONTRAN 416/2012 e NBR 6091;

PLATAFORMA ELEVATÓRIA
a. Plataforma elevatória Dhollandia, instalada na porta lateral corrediça com reforço estrutural para a carroceria,
possui abertura na vertical de modo a permitir a passagem de passageiros quando se encontra fechada;

ELÉTRICA
a. Tacógrafo digital instalado no console do teto;
b. Iluminação interna com 03 (três) Luminárias de 60 LED’s 12v instaladas no salão de passageiros,
embutidas no teto;

EQUIPAMENTOS
a.
b.
c.
d.
e.
f.

04 (quatro) martelinhos de emergência fixados nas laterais do veículo próximos aos vidros;
Estribo lateral para acesso à porta lateral corrediça com revestimento antiderrapante;
Faixas refletivas nas laterais e traseira do veículo conforme legislação vigente;
Adesivos SIA (Símbolo internacional de acesso) nas portas de acesso e no para-brisa;
Apoio de cabeça para cadeira de rodas;
Sirene de ré;

AR CONDÍCIONADO
a. Ar condicionado para salão de passageiros (opcional).
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