
TOTAL DO PROCESSO:   117.500,00

Item: 1

Descrição: Empilhadeira contrabalançada a combustão - transmissão automática, - combustível GLP, . - direção 
hidrostática, - proteção de carga, - protetor de operador, - controle eletrônico de velocidade, - coluna de direção com 
ajuste de inclinação, - pneus maciços. - kit iluminação standard (02 faróis dianteiros, seta direcional, luz de freio, luz de 
ré e giroflex). - Sinalizador amarelo, - espelho retrovisores, - alarme sonoro de ré, - cinto de segurança retrátil, garfos de 
comprimento mínimo: 1070 mm, 3 vias (elevação, inclinação e deslocador lateral), com deslocador lateral integrado - kit 
rodogás (com 2 botijões), extintor de incêndio. Especificações técnicas mínimas:- Capacidade nominal de carga: 2.500 
kg centro de carga de 500mm.- Mastro telescópico panorâmico: triplex 3 estágios- Altura mínima de elevação dos 
garfos: 4.000 mm- Garfos: 1.070mm- Empilhadeira própria para empilhamento de cargas estáticas m caminhões e 
acondicionamento de cargas em prateleiras ou armazenagem e movimentação de cargas paletizadas. - Possuir peças 
de reposição nacionalizadas e assistência técnica. - Indicação de empresa para fornecimento de pelas e assistência 
Técnica- Acompanha no equipamento catálogos de operação, manutenção e instalação, todos em português.- Garantia 
Mínima de 12 meses
Inf. detal.: Empilhadeira contrabalançada a combustão marca Heli /modelo: CPQD25 -transmissão automática, -
combustível GLP, . -direção hidrostática, -proteção de carga, -protetor de operador, -controle eletrônico de velocidade, -
coluna de direção com ajuste de inclinação, -pneus maciços. -kit iluminação standard (02 faróis dianteiros, seta 
direcional, luz de freio, luz de ré e giroflex). -Sinalizador amarelo, -espelho retrovisores, -alarme sonoro de ré, -cinto de 
segurança retrátil, - garfos de comprimento mínimo: 1070 mm, 3 vias (elevação, inclinação e deslocador lateral), com 
deslocador lateral integrado - kit rodogás (com 2 botijões), extintor de incêndio. Especificações técnicas mínimas: - 
Capacidade nominal de carga: 2.500 kg centro de carga de 500mm. - Mastro telescópico panorâmico: triplex 3 estágios 
- Altura mínima de elevação dos garfos: 4.000 mm - Garfos: 1.070mm 

Quantidade: 1 Valor Unit.: 117.500,00

Unidade: UN

Total Item: 117.500,00

Marca: HELI Modelo: CPQD25

Quant.: 1 Total: 117.500,00LOTE 1 117.500,00Num: 019

COMPACT POWER MAQUINAS LTDA. 11.496.215/0001-61 117.500,00
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