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1. OBJECTE

El contracte té per objecte el subministrament d’un camió amb grua per l’Ajuntament de Selva,
concretament, per a destinar-se a instrument per a desplegar tasques de la Brigada municipal.

2. CARACTERISTIQUES DEL VEHICLE 

2.1.- CAMIO AMB GRUA NOU A ADQUIRIR 

El camió amb grua a subministrar serà nou i homologat, amb les característiques i equipaments els
quals es descriuen en els següents apartats, que s’entendran com a equipament mínim del vehicle.
L’equipament addicional es valorarà segons els criteris d’adjudicació indicats al quadre resum del
Plec de condicions administratives. 

CARACTERISTIQUES GENERALS 

CAMIO DE MMA 3.500 KG AMB GRUA SITUADA DARRERA LA CABINA, SUPLEMENT AMB BARANES 
ALTES I ENGANXALL REMOLC 

EL CAMIO, GRUA, BARANES, ENGANXALL REMOLC I PONT DE LLUMS HAN DE SER HOMOLOGATS 
PER INDÚSTRIA I FIGURAR LA HOMOLOGACIÓ DAMUNT LA FITXA TÈCNICA DEL VEHICLE

CARACTERISTIQUES TECNIQUES ESPECIFIQUES

CAMIO 

CABINA amb les següents característiques:
-Alçavidres elèctrics 
-Aire condicionat i calefacció 
-Radio CD i bluetooth 
-Miralls retrovisors amb comandament electrònic
-Parabrises calefactat
-Enganxall remolc
-Frens de disc davanters i posteriors
-Airbag conductor
-Tancament centralitzat
-Direcció assistida
-Seient conductor amb amortiguador
-Pont de llums V2 color «amarillo auto» de LED que abasti l’amplada del camió amb una alçada 
màxima del pont 130 mm suports inclosos amb un mínim de 48 LEDs destallants

CARROSSERIA: tipus volquete de ferro, reforçat de 3 metres de llargària, amb obertures laterals 
i del darrere, i suplement sobre baranes. 
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GRUA  : GRUA DE 2,5 tonXM de par d’elevació net, amb les següents característiques:
-3 prolongues hidràuliques amb una longitud en horitzontal de 5,2 metres i 450 kg de capacitat en
punta
-1 giro de cremallera simple de 370º d’angle de rotació
-2 peus de soport extensibles manualment R2

3. DOCUMENTACIO

La fitxa tècnica del vehicle haurà de contenir totes les homologacions.

S’entregarà juntament amb el vehicle tota la documentació tècnica.
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