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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)

MÓDULO DE
COMBATE A INCÊNDIOS

modelos compatíveis ATX330 E/ED/EH/EDH
ATX340 E/ED/EH/EDH

homologação N1 •

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

1.900
(com pneus de série)

2.090
(com pneus de série 

e farol rotativo)

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

módulo de combate a incêndios
módulo: peso

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 ] 140

módulo removível •

estrutura do módulo: fibra de vidro reforçada à prova de fogo

capacidade do tanque [ L ] 600

moto bomba: motor de dois cilindros a gasolina de 14 hp com partida elétrica

capacidade da pompa a pistão 42 litros a 100 bar

mangueira

sistema de carretel manual completo com tubagem R1 à prova 
de fogo de 50 metros, com pistola regulável para irrigação e 
pulverização

•

kit de sucção com filtro •

Este módulo de combate a incêndios pode ser instalado nos 
modelos ATX 330E/ED/EH/EDH e ATX 340E/ED/EH/EDH da 
ALKE’ e consiste num depósito de 600 litros, equipado com 
um enrolador de mangueira de 50 m e pistola de incêndio. O 
extintor de água é adequado para fogos de material sólido e 
o seletor na pistola permite escolher entre jato completo ou 

atomizado.
Estes veículos possuem homologação europeia N1 WLTP para 
circular em zonas urbanas.  
Em caso de emergência, estes utilitários de combate a incêndios 
representam uma solução ágil e flexível, mesmo que por um 
único operador, para intervenções no menor tempo possível.
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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)

MÓDULO DE 
COMBATE A INCÊNDIOS
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