PORTUGUÊS

VEÍCULOS ELÉTRICOS

ENTREGANDO SOLUÇÕES

VEÍCULOS ELÉTRICOS

UTILITÁRIOS
ELÉTRICOS
ANTI
DEFLAGRANTES

ALTO
DESEMPENHO

MECÂNICA
HEAVY
DUTY

ROBUSTEZ:
PROJETADO PARA
DURAR

DIVERSAS
CERTIFICAÇÕES
DISPONÍVEIS

AUTONOMIA
BATERIAS:
ATÉ 100 KM

JORNADAS DE
TRABALHO
SUPERIORES
A 8 HORAS

CAPACIDADE
DE CARGA
MÁXIMA:
1.205 KG

CAPACIDADE
DE TRAÇÃO
MÁXIMA:
4.500 KG

INCLINAÇÃO
MÁXIMA
SUPERÁVEL:
25%

CABINA DE
2-4
LUGARES
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VEÍCULOS ELÉTRICOS

UTILITÁRIOS
ELÉTRICOS
ANTI
DEFLAGRANTES
DA ALKE’

Os ATX EX da ALKE’
foram concebidos para
evitar qualquer risco de
ignição na atmosfera
circundante durante
a sua utilização, pois
são construídos com
componentes especiais
e certificados.
O projeto, o
desenvolvimento e a

fabricação dos veículos
à prova de explosão da
ALKE’ são realizados
inteiramente em Itália,
utilizando o melhor
dos componentes
europeus e norteamericanos, de modo
a garantir os mais
elevados padrões de
qualidade e segurança.

As viaturas elétricas
ATX EX da ALKE’
foram desenvolvidas
para trabalhar nas
condições mais duras
e exigentes das
indústrias químicas
e petroquímicas, de
petróleo e gás natural,
mineração, construção

e manutenção de
túneis e muitos outros
setores. Podem
ser utilizados para
logística, manutenção,
primeiros socorros,
combate a incêndios,
serviços de vigilância,
unidades com gruas
móveis, entre outros.

PRONTOS
PARA O TRABALHO
NAS ZONAS DE
ALTO RISCO
DE EXPLOSÃO

VEÍCULOS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES
PARA AS
APLICAÇÕES
EM ÁREAS
COM RISCO
DE EXPLOSÃO

Descubra
a melhor
configuração
para as suas
necessidades!
Desenvolvemos,
sob encomenda,
configurações
especiais para
aplicações
específicas como,
por exemplo, em
subsolo (ATEX
M2) ou em locais
com materiais
explosivos
(por exemplo,
munições e
produtos de fogo
de artifício - IP 4X
e IP 5X).
Todas as
configurações aqui
apresentadas estão
disponíveis para os
veículos com:
cabina 2
lugares

DR1

ME1

Caixa de
carga aberta

Caixa de carga aberta
com taipais

BV1

TA1

Caixa de carga fechada
com portas deslizantes
laterais

Caixa de lona com
abertura trilateral

TA2

RS1

Caixa de lona com
cor personalizada

Módulo transporte de
passageiros traseiro
removível

RS2

AM1

Módulo transporte de
passageiros com
teto de lona

Módulo primeiros
socorros

AM2

FL1

Módulo primeiros
socorros com
teto de lona

Plataforma
de carga

cabina 4
lugares

direção
esquerda

PRONTO
PARA
AS CONDIÇÕES
MAIS DURAS

A linha de veículos
elétricos ATX EX é
em operação
diariamente,
seja em grandes
empresas do
setor industrial,
do turismo ou
em importantes
instituições, em
mais de 40 países
e em todos os
continentes.
Os meios ALKE’
operam há muitos
anos em
ambientes
que apresentam
condições difíceis
para o trabalho,
como as terras
congeladas do
norte da
Europa ou
as temperaturas
extremas do
deserto do Saara,
ou ainda outros
lugares remotos
no Oriente Médio
e África.

APLICAÇÕES
ANTI
DEFLAGRANTES

sítios de produção de petróleo
plataformas de extração offshore
plantas de gás natural
indústrias químicas
indústrias petroquímicas
túneis
minas
entre outros
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VEÍCULOS ELÉTRICOS

KG
carga máx.
1.205 kg
tração máx.
4.500 kg

autonomia
máx.
100 km

DESCUBRA OS
MODELOS
ATX EX
DISPONÍVEIS

AUTONOMIA ELEVADA
Autonomia das baterias até 100 km e com recuperação
de energia cinética durante a travagem.

CABINA

4

LUGARES

plataforma
de carga
180x125 cm

CONFORTO NA CABINA
Ar condicionado (atua até 55°C) e com aquecimento
elétrico, ambos com certificação anti-explosão.

KG
carga máx.
1.085kg
tração máx.
4.000 kg

autonomia
máx.
95 km

CABINA

4

LUGARES

plataforma
de carga
180x125 cm

VEÍCULOS ELÉTRICOS

COMPONENTES
DA VIATURA PARA
APLICAÇÕES
EM AMBIENTES
POTENCIALMENTE
PERIGOSOS
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VEÍCULOS ELÉTRICOS

Os utilitários
ALKE’ à prova de
explosão têm um
design específico
e mecanismos de
segurança relativos
ao sistema elétrico
(baterias, conectores,
sensores, unidade
de controlo, etc.) e às
peças não elétricas
que podem gerar
altas temperaturas
ou faíscas (peças
mecânicas, travões,
elementos de
plásticos, etc.).

VEÍCULOS ELÉTRICOS

SISTEMA DE
MONITORIZAÇÃO
DA TEMPERATURA
De modo a evitar o risco de super
aquecimento, a temperatura da superfície
é controlada por um sensor específico,
de acordo com a classe e o limite da
temperatura estabelecida como padrão.
Se a temperatura atinge este limite, o
veículo desliga-se automaticamente,
iluminando o respectivo indicador.
Um sistema de aterramento (versões
para as Zonas 1 e 21) desliga
automaticamente o veículo se o valor
máximo for excedido, iluminando o
indicador no painel de instrumentos.
Um botão “Reset” permite que o veículo
seja deslocado para fora da área perigosa
em caso de super aquecimento e (versões
apenas para as Zonas 1 e 21) para a
intervenção dos alarmes aterramento.

EQUIPAMENTO E
SISTEMA ELÉTRICO
O sistema de cablagem elétrica tem
cabos blindados para condutas
sujeitas a movimento ou sem
qualquer proteção mecânica.
Os fios azuis-claros são utilizados para as
ligações de componentes com proteção
incorporada, e os seus relativos prensa-
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cabos (certificados para as suas respetivas
categorias). O sistema está equipado com
um interruptor de corte de emergência
de 2 polos da bateria.

BATERIAS E
CONECTORES
As versões ATX EX da ALKE’ para as
Zonas 1 e 21 têm como tipo de bateria de
veículo o sistema de carregamento Ex-e.
Os conectores de bateria são do tipo Ex-d
certificados. Nas versões para as Zonas 2
e 22, as baterias e os relativos conectores
respeitam a norma EN 60079-15.

PEÇAS NÃO ELÉTRICAS
Os travões de disco ou de tambor estão
equipados com sensores de desgaste e
de temperatura para evitar a formação de
faíscas causadas pelo atrito entre metais,
além de evitar que as temperaturas
excessivas de atrito excedam o valor da
classe e o limite de temperatura exigidos.
Os bancos das versões para as Zonas
1 e 21 são cobertos com um material
anti estático e, quando necessário, as
superfícies externas de plástico são
tratadas com tinta eletrocondutora.
Todos os pneus são eletrocondutivos.
Acessórios, tais como balizador
intermitente, bip de inversão, faróis,
etc., são à prova de explosão.

VEÍCULOS ELÉTRICOS

CERTIFICAÇÕES

EUROPA, ÁSIA, MÉDIO ORIENTE
em conformidade com ATEX 2014/34/EU

3G IIB T3 · 3D IIB T3
2G IIB T3 · 2D IIB T3
M2 T150°C
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AMÉRICA DO NORTE

em conformidade com UL 583, Directive NEC 505

Class I Division 2
Class II Division 2
Class I Division 1
Class II Division 1

AUSTRÁLIA

2G IIB T3 em conformidade com
ATEX 2014/34/EU entregue com
o certificado CAD para cada veículo,
além de um certificado global ATEX
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L

DADOS
TÉCNICOS

I

J

F

G

F

G

K

H

Os veículos
utilitários elétricos
ATX EX da ALKE’
estão disponíveis
com cabine de
2 ou 4 lugares e
uma plataforma
de carga com
a possibilidade
de variantes
personalizadas
mediante pedido.

A
B

L

J

I
C
D
E

M

H
A
B

K
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dados técnicos
340EX

340EDX

2

4

peso
[ kg ]

LUGARES NA CABINA
lugares na cabina
DESEMPENHO
velocidade máxima

[ km/h ]

inclinação máxima superável (com baterias de melhor desempenho)
autonomia máxima

[%]

35

35

20 (25 vazio)

20 (25 vazio)

(A autonomia máxima é indicativa e refere-se aos dados homologados recolhidos com base no ciclo WLTP

Chumbo Ácido 14.4 kWh

[ km ]

100

95

(circuito “combined”), com o veículo ATX da Alke’ na configuração base com a plataforma de carga plana.)

Silicone 13.2 kWh

[ km ]

100

95

DIMENSÕES
A

comprimento versão chassis

[ mm ]

3.220

3.980

B

comprimento versão com caixa de carga

[ mm ]

3.530

4.290

C

largura cabina do veículo (sem espelhos)

[ mm ]

1.270

1.270

D

largura cabina do veículo (com espelhos laterais fechados)

[ mm ]

1.320

1.320

E

largura cabina do veículo (com espelhos laterais abertos)

[ mm ]

1.570

1.570

F

altura cabina (com pneus de série)

[ mm ]

1.850

1.850

G

altura do veículo com farol rotativo (com pneus de série)

[ mm ]

1.940

1.940

H

distância entre-eixos

[ mm ]

2.130

2.890

I

ângulo de ataque

[°]

40

40

J

ângulo de saída

[°]

12
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K

altura livre ao solo

[ mm ]

130

130

L

comprimento máximo plataforma de carga

[ mm ]

1.800

1.800

M

largura máxima plataforma de carga

[ mm ]

1.500

1.500

comprimento x largura

[ mm ]

1.800 x 1.240

1.800 x 1.240

Chumbo Ácido 14.4 kWh

[ kg ]

1.305

1.425

Silicone 13.2 kWh

[ kg ]

1.305

1.425

esforço de tração máximo

[N]

6.500

6.500

capacidade de tração máxima (reboque parado)

[ kg ]

4.500

4.000

Chumbo Ácido 14.4 kWh

[ kg ]

1.205

1.085

Silicone 13.2 kWh

[ kg ]

1.205

1.085

•

•

potência máxima motor

[ kW ]

14

14

torque máximo motor

[ Nm ]

dimensões padrão da plataforma de carga
PESOS | CAPACIDADES E TRAÇÃO
PVV | peso do veículo vazio con baterias (versão chassis)

Pmax | capacidade de carga máxima versão chassis
MOTOR | CONTROLLER
motor elétrico AC 48V de indução assíncrona

113

113

eletrónica de controlo CURTIS 48V

•

•

configuração de desempenho do veículo (ECO e SPORT)

•

•

transmissão com variação eletrónica da velocidade

•

•

tração traseira

•

•

grupo diferencial Heavy Duty

•

•

suspensão dianteira com rodas independentes tipo MacPherson

•

•

suspensão traseira com ponte De-Dion e barra estabilizadora

•

•

travão dianteiro hidráulico a disco e traseiro a tambor

•

•

travão traseiro hidráulico a tambor com servo travão mecânico

•

•

travão de estacionamento

•

•

travão-motor com recuperação de energia cinética

•

•

TRANSMISSÃO

SUSPENSÃO

TRAVÕES

• de série

∆ opcional

― não compatível
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dados técnicos
340EX

340EDX

peso
[ kg ]

DIREÇÃO
direção pinhão e cremalheira
raio de viragem mínimo | interno [ mm ]

[ mm ]

•

•

2.600

4.110

CARROÇARIA | CHASSIS
carroçaria cor branca

•

•

carroçaria cor personalizada

Δ

Δ

chassi em aço com tratamento anti corrosão e revestimento com pó

•

•

para-choques dianteiro e traseiro em polietileno anti-impacto

•

•

cinto de segurança de 3 pontos (motorista(s) e passageiro(s))

•

•

sensor de presença no banco do motorista

•

•

buzina / sinal sonoro marcha atrás

•

•

safety switch (interruptor segurança) na cabina para bateria de tração 48V

•

•

kit de reparação dos pneus

•

•

luz dianteira e traseira em estilo circulação urbana

•

•

luzes traseiras totalmente de LED

•

•

farol rotativo laranja no teto da cabina

Δ

Δ

+ 2.0

aquecimento elétrico

Δ

Δ

+ 7.0

bancos reguláveis

•

•

+ 0.0

SEGURANÇA

LUZES

CABINA | CONFORTO

portas dianteiras

Δ

Δ

portas dianteiras com janelas deslizantes

Δ

Δ

portas traseiras

—

Δ

braços de apoio

•

•

apoio para a cabeça

•

•

para-brisas dianteiro de abrir

•

•

limpador de para-brisa manual

•

•

seletor modalidade ECO / SPORT

•

•

taquímetro (km / mph)

•

•

conta-horas

•

•

+ 0.0
+ 3.5

PAINEL DE INSTRUMENTOS

indicadores

luzes do painel
BATERIAS
tipo
número de baterias
vida estimada da bateria
tempo estimado de recarga

indicadores

estado de carga da bateria

capacidade da bateria

•

•

temperatura motor

temperatura inverter

•

•

erros inverter

corrente fornecida do inverter

•

•

freio de estacionamento

nível do óleo de travão

•

•

luzes mínimos

superaquecimento motor

•

•

tipo / capacidade
Chumbo Ácido 14.4 kWh

•

•

Silicone 13.2 kWh

Δ

Δ

Chumbo Ácido 14.4 kWh

24x2V

24x2V

Silicone 13.2 kWh

24x2V

24x2V

Chumbo Ácido 14.4 kWh

[ ciclos ]

1.500

1.500

Silicone 13.2 kWh

[ ciclos ]

1.200

1.200

Chumbo Ácido 14.4 kWh

[ horas ]

8

8

Silicone 13.2 kWh

[ horas ]

11

11

• de série

∆ opcional

― não compatível
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dados técnicos

consumo carga completa
carregador de bateria no veículo (PFC ativo)
recarregamento das baterias

340EX

340EDX

peso
[ kg ]

Chumbo Ácido 14.4 kWh

[ kWh ]

13

13

Silicone 13.2 kWh

[ kWh ]

12

12

(alimentação 230V 16A 50-60Hz)

•

•

Chumbo Ácido 14.4 kWh

•

•

+ 0.0
+ 130.0

CONFIGURAÇÕES E ACESSÓRIOS PARA PLATAFORMA DE CARGA
caixa de carga aberta de basculamento manual e taipais em alumínio H30 cm

180 x 123 cm

•

•

plataforma de carga para configurações especiais

180 x 123 cm

Δ

Δ

+ 90.0

taipais metálicos com rede H55 cm e abertura traseira

for body 180 x 123 cm

Δ

Δ

+ 29.0

caixa de lona H108 com abertura trilateral para caixa de carga aberta

for body 180 x 123 cm

+ 30.0

Δ

Δ

caixa de lona com cor personalizada

Δ

Δ

+ 0.0

módulo transporte de passageiros removível de 2 lugares com estribo e cinto de segurança

Δ

Δ

+ 45.0
+ 30.0

lona H105 cm para teto/parede traseiros para módulo transporte de passageiros

Δ

Δ

módulo primeiros socorros (versão ambulância) com maca e assento /caixa de armazenamento para médico

Δ

Δ

+ 75.0

teto para módulo primeiros socorros

Δ

Δ

+ 20.0

caixa de carga fechada 180 x 125 cm H 122 cm com portas deslizantes laterais (2 em cada lado)

Δ

Δ

+ 130.0

Δ

Δ

+ 8.0

engate de reboque dianteiro com cavilha

•

•

engate de reboque traseiro com bola

•

•

bull-bar de proteção frontal

•

•

set com 2 prateleiras para caixa de carga fechada com portas deslizantes (cada prateleira cobre metade da profundidade)

180 x 123 cm

ACESSÓRIOS DIANTEIROS / TRASEIROS

PNEUS
pneus de estrada rebaixados (dianteiro e traseiro: 225/55 R12) ou pneus de estrada (dianteiro e traseiro: 175/70 R14)

•

•

roda suplente (fornecida à parte)

Δ

Δ

(ext.) +18.0

notas Velocidade máxima: indicativa e avaliada num percurso plano em condições ideais de utilização em modalidade SPORT. Capacidade máxima de subida: indicativa e avaliada com um veículo vazio em condições de utilização ideais em rampas não contínuas.

Autonomia máxima: a autonomia máxima é indicativa e refere-se aos dados homologados recolhidos com base no ciclo WLTP (circuito “combined”), com o veículo ATX da Alke’ na configuração base com a plataforma de carga plana. Vida estimada da bateria: dado
indicativo baseado em informações em posse do fabricante no momento da publicação deste material. Capacidade máxima de tração: calculada em condições ideais de uso, os reboques deverão ter travões de repulsão e estarem de acordo com a lei vigente com o peso
máximo vertical sobre o engate de 120 kg. As especificações técnicas apresentadas neste catálogo (como desempenho, autonomia, dimensões, etc.) dependem ou podem depender da temperatura, terreno, modo de condução, acessórios, carga ou uso que se está a
fazer do veículo. Os dados fornecidos fazem referência ao uso do veículo em terreno plano e em condições ideais, veículo vazio em versão base, baterias mais leves, terreno regular e asfaltado, temperatura externa de 25°C, baterias completamente carregadas, aparelhos
eletrónicos onboard desligados e sem nenhum outro consumo complementar. Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
• de série

∆ opcional

― não compatível

Com mais de 25 anos
de experiência e
milhares de veículos
vendidos, Alke’ é um
key player de nível
internacional no setor
de mobilidade elétrica
urbana e industrial.
Os seus produtos são
posicionados como
top de mercado em

Via Cile, 5
35127 Pádua | Itália

termos de qualidade
e desempenho e
atualmente são
vendidos em mais de
40 países em todos os
continentes.
Entre os clientes da Alke’
estão grandes nomes
da indústria, comércio e
turismo e importantes
instituições.

25
anos de
experiência

key player
no setor
de veículos
elétricos

+39.049.8702400
+39.049.761208

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho
apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações
sem aviso prévio.

dealers em
mais de
40 países

milhares
de veículos
vendidos
no mundo

info@alke.com
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veículos
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qualidade,
inovação,
performance

100%
Made
in Italy
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