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DADOS
TÉCNICOS

• de série ∆ opcional compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas!
— não disponível (1) veículo entre-eixos standard veículo entre-eixos longo(2)

(3) caixa fechada standard caixa fechada grande(4)

CAIXA DE CARGA 
FECHADA COM 
PORTAS LATERAIS 
TIPO PERSIANA

Caixa de Carga Fechada 180 x 125 cm 
modelos compatíveis

ATX 320 E
ATX330 E/ED/EH/EDH
ATX340 E/ED/EH/EDH

Caixa de Carga Fechada 200 x 140 cm 
modelos compatíveis

ATX330 E/ED/EH/EDH
ATX340 E/ED/EH/EDH

homologação N1 para circular em zonas urbanas •
modelo comprimento altura

ATX 330E [ mm ] 3.530 (1) / 3.730 (2)

2.000(3) / 2.100(4)

(com pneus de série)

ATX 330ED [ mm ] 4.290 (1) / 4.490 (2)

ATX 330EH [ mm ] 3.530 (1) / 3.730 (2)

ATX 330EDH [ mm ] 4.290 (1) / 4.490 (2)

ATX 340E [ mm ] 3.530 (1) / 3.730 (2)

ATX 340ED [ mm ] 4.290 (1) / 4.490 (2)

ATX 340EH [ mm ] 3.530 (1) / 3.730 (2)

ATX 340EDH [ mm ] 4.290 (1) / 4.490 (2)

largura do veículo
(com espelhos laterais fechados / abertos) [ mm ] 1.380 / 1.650

capacidade de carga do veículo

é igual à capacidade de carga do modelo no qual é montado o módulo menos o peso do 
próprio módulo e acessórios/opcionais

caixa de carga fechada com portas deslizantes laterais

peso do módulo

peso do veículo: peso do modelo vazio (versão chassis) no 
qual é montado o módulo mais o peso do próprio módulo e 
acessórios/opcionais

[ kg ] 130(3) / 170(4)

módulo: dimensões externas [ mm ] 1.800x1.250x1.220(3) 
2.000x1.400x1.320(4)

módulo: volume interno útil [ mm ] 2.8(3) / 3.8(4)

estrutura feita com painéis de madeira compensada revestidos com 
fibra de vidro e perfis de alumínio
plataforma revestida com folha quadriculada de alumínio e isolado termicamente

portas laterais roll-up com fechaduras 
que proporcionam fácil acesso a qualquer ponto do módulo

Os veículos elétricos da Alke’ foram desenvolvidos para as operação 
de distribuição de mercadorias e combinam a mobilidade eco-
sustentável com alta performance. Esta configuração é muito utilizada 
em estruturas hospitalares para o transporte de resíduos e outros 
materiais; em campos de férias e resorts para o transporte de lençóis, 

roupas e toalhas; pelos serviços de catering para a entrega de refeições 
e alimentos. Os furgões com portas de rolo lateriais são compactos, 
robustos e de zero emissões, ou seja, operam sem incomodar 
hospides e pacientes. Além disso, são homologados para circular em 
ruas e avenidas de zonas urbanas, centros históricos e nas ZER.
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NOTAS
Este módulo é alimentado pela bateria do veículo, o que pode influenciar sua 
autonomia. Para todos os outros dados consulte a ficha de dados técnicos do veículo 
no qual o módulo vem montado.
Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados 
neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Via Cile, 5
35127 Pádua  |  Itália

+39 049 761208

info@alke.com

www.alke.com

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 compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas!
— não disponível (1) veículo entre-eixos standard veículo entre-eixos longo(2)

(3) caixa fechada standard caixa fechada grande(4)

CAIXA DE CARGA FECHADA 
COM PORTAS LATERAIS 
TIPO PERSIANA

opcionais e acessórios

iluminação interior a LED •

fechaduras •

2 prateleiras internas ∆

https://www.google.pt/maps/place/Via+Cile,+5,+35127+Padova+PD/data=!4m2!3m1!1s0x477edacdc9a76153:0xa33b254923c0e9f9?sa=X&ved=0ahUKEwiK14Hqn-PXAhUD16QKHXZ5BjcQ8gEIJTAA
https://www.google.pt/maps/place/Via+Cile,+5,+35127+Padova+PD/data=!4m2!3m1!1s0x477edacdc9a76153:0xa33b254923c0e9f9?sa=X&ved=0ahUKEwiK14Hqn-PXAhUD16QKHXZ5BjcQ8gEIJTAA
mailto:info%40alke.com?subject=Info%20%28dados%20t%C3%A9cnicos%20-%20PT%29
https://www.alke.pt
https://www.alke.pt
https://www.facebook.com/VeiculosEletricosAlke
https://www.youtube.com/user/veiculoseletricos/videos?flow=grid&view=0&sort=p
https://twitter.com/AlkeEVehicles
https://plus.google.com/+AlkeElectricVehicles
mailto:info%40alke.com?subject=Info%20request%20Info%20request%20%28Firefighting%20Module%20/%20technical%20specs%20/%20PT%29

