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BEM-VINDA
Nós estamos trabalhando para proteger as áreas de liberdade dos funcionários e permitir que eles façam um melhor
serviço para as pessoas. Nosso objetivo é fazer o conforto perfeito e habilidades de condução das superestruturas do
veículo ou veículos blindados. Temos orgulho de fabricar a superestrutura e veículos blindados que oferecem conforto
acessível, soluções de segurança incontestáveis e opções de combustível com diesel e gasolina.
Nós, como Emergency On Wheels Group, completamos orgulhosamente centenas de entregas de veículos com superestruturas, veículos blindados e peças sobressalentes dos veículos blindados. Por sermos da Emergency on Wheels
Group Company, nossa principal responsabilidade é permitir que nossos clientes alcancem com segurança os locais
onde eles determinam, fornecendo nossos produtos a eles.
É a prova da confiança que nos foi sentida o facto de inserir novos produtos e veículos inovadores na gama de produtos em cada ano. Nós mediamos para ampliar não apenas o nosso, mas também os horizontes da indústria subsidiária
nos anos anteriores.
Estamos cientes do fato de que a vida de milhares de famílias depende da produção confidencial e dos talentos de
condução segura dos veículos com superestrutura e veículos blindados que produzimos. Estamos garantindo nossos
produtos em termos de capacidade de fornecer serviços técnicos rápidos e apresentar suporte técnico personalizado.
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Nossas prioridades são projetar e conduzir veículos inovadores com superestrutura e veículos blindados, que atendam
às expectativas de nossos parceiros e facilitem as tarefas dos profissionais de saúde. A principal inovação é trabalhar
para fazer uma vida melhor.
Estamos cientes do fato de que a inovação vem em primeiro lugar e torna o futuro mais próximo. Temos trabalhado
para encontrar novas formas mais fortes e mais estáveis, a fim de ajudar a salvar vidas humanas. Acreditamos na necessidade de pensar e agir extraordinariamente para melhorar nossa produtividade.
Acreditamos na necessidade de oferecer altos níveis de inovação aos nossos colegas, a fim de fazê-los atingir altos
padrões de trabalho. Assim, nos preocupamos em tornar o ato de trabalhar com nossos colegas uma experiência que
vale a pena.
De acordo com a gente, que os nossos funcionários ‘sentir orgulho e lealdade sobre a nossa estrutura e ser um grande
defensor da nossa empresa é a lealdade organizacional’. Nós, como EOW, estamos satisfeitos por sermos responsáveis
e estáveis com nossos funcionários.

Murat HANİLCHE
CEO

ESCRITÓRIO CENTRAL
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Ankara / Turkey
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Ünv. Cd No:3, Floor: 18 06510 Çankaya/Ankara / Turkey
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ESPALHADOR DE SAL
O sistema de propagação de sal é usado quando ocorre uma glaciação nas estradas, resultante de nevar fortemente. É possível usar o espalhador de sal e a lâmina de limpa-neves
coletivamente. O sistema do espalhador de sal consiste em cinco partes principais.

O reservatório de sal tem entre 2-8 metros cúbi-

> É fabricado em material de aço inoxidável com

cos de volume que depende da área onde o sis-

uma espessura de quase 3mms.

tema será utilizado.
> O solo e o espaço traseiro do reservatório de
sal é coberto por um material inoxidável com 2
ou 3 milímetros de espessura.
> A piscina do sistema de distribuição de sal, imobilizada no solo do veículo, com a intenção de
impedir que esta deslize enquanto o veículo estiver em movimento.
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CAMINHÃO-TANQUE DE ÁGUA
> O Caminhão Tanque de Água é montado na traseira de caminhões ou vans.
> Produzido como tendo capacidade entre 5 e 20 tons.
> Pode ser conectado/desconectado do veículo facilmente.
> O material usado no tanque de água tem uma espessura média de 4mms.
> Ambos os lados interno e externo do tanque de água são soldados sem problemas com a soldagem por arco de
metal a gás.
> Com o propósito de evitar que o tanque seja danificado pelo movimento dos veículos, os molhes são colocados
em certos intervalos dentro do caminhão-tanque.
> Uma tampa elástica, cujas juntas são a prova de vazamentos, está localizada no painel superior que permite que
dois indivíduos entrem no tanque a partir daqui.
> Um sistema de piscina projetado no painel superior do tanque, a fim de evitar inundações resultantes da sobrecarga de água.
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CAMINHÃO DE LIXO
> O caminhão de lixo opera com um sistema de pressão hidráulica.
> Os materiais utilizados na parte de coleta do caminhão, são fabricados em material de aço com alta resistência contra
corrosão, ferrugem e desprendimento.
> Os caminhões de lixo produzidos com capacidade entre 2-18 m3.
> Embora a taxa de compressão dependa do veículo determinado, geralmente é de 6:1.
> Pontos de lubrificação são colocados no coletor ou na tampa do tanque.
> Um controlador está localizado na parte traseira do veículo para dois usuários.
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VEÍCULO VARREDOR DE
RUA
> Veículo Varredor de Rua Processo de varredura é executado automaticamente.
> Todas as funções do veículo são guiadas de uma placa de controle colocada no gabinete.
> A capacidade de armazenamento utilizada no veículo varredor é de 2-8 m3, dependendo das características do
veículo.
> A espessura do material de aço utilizado no solo do reservatório de lixo é, em média, de 4-5 milímetros. Além
disso, um material de aço com 3-4 mm de espessura usado na entrada do reservatório também.
> Canais de ar estão situados no reservatório de lixo para executar a circulação de ar.
> Com a intenção de separar a sujeira coletada no reservatório, uma peneira é colocada nela.
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
стружки
Распределитель стружки управляется пневматической командой, расположенной в кабине водителя.
Количество материала регулируется в соответствии с цензорами, которые размещаются в резервуаре.
Цензоры выполняют озвученное и освещенное предупреждение, когда материал в резервуаре
заканчивается.
Крышка резервуара для разбрасывателя стружки управляется пневматической системой. Он имеет четыре
различных ширины отливки. Процесс литья выполняется через 4 задних крышки.
Механизм управления потоком, предназначенный для обеспечения равномерного распределения
материалов в разбрасывателе по земле. Под покр Распределитель стружки управляется пневматической
командой, расположенной в кабине водителя.
Количество материала регулируется в соответствии с цензорами, которые размещаются в резервуаре.
Цензоры выполняют озвученное и освещенное предупреждение, когда материал в резервуаре
заканчивается.
Крышка резервуара для разбрасывателя стружки управляется пневматической системой. Он имеет четыре
различных ширины отливки. Процесс литья выполняется через 4 задних крышки.
Механизм управления потоком, предназначенный для обеспечения равномерного распределения
материалов в разбрасывателе по земле. Под покровом этой системы целые чипы равномерно и
равномерно распределяются по земле.
В системе установлен пыле отделитель, который изготовлен из окрашенного тела и имеет емкость не
менее 400 кг.
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ESPALHADOR DE ASFALTO
> O Espalhador de asfalto é gerenciado por um comando pneumático situado no gabinete do motorista.
> A quantidade do material é regulado sob o favor de censores que são colocados no reservatório. Os censores
executam um aviso sonoro e iluminado quando o material no reservatório termina.
> A tampa do reservatório do Espalhador de asfalto é gerenciada por um sistema pneumático. Possui quatro
diferentes larguras de fundição. O processo de fundição foi realizado através de 4 tampas traseiras.
> Um mecanismo de controle de fluxo definido com o objetivo de permitir que os materiais no espalhador sejam
dispersos igualmente no chão. Sob o favor deste sistema, o asfalto inteiro é espalhado no chão de maneira igual
e suave.
> Um separador de poeira fabricado a partir do corpo da mancha e com capacidade de pelo menos 400 kg está
instalado no sistema.
> O espalhador de material disposto nas medidas pretendidas (como sendo milímetros) no ponto de fazer a
fundição.
> Uma economia média de 30% do asfalto é fornecida sob o favor do sistema de controle do espalhador de asfalto. Além disso, o asfalto é disperso na superfície igualmente.
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LIMPA-NEVES
> Uma lâmina de limpa-neves é usada ao ser anexada aos clipes dianteiros de caminhões ou vans nas condições
climáticas atrativas.
> Velocidade de operação da lâmina está entre 0-60 km/h
> A lâmina de limpa-neves é fabricada como sendo durável contra condições difíceis nas estradas danificadas e
áreas onde está nevando extremamente. O corpo e a borda da lâmina são permanentes, assim, não podem quebrar ou sofrer danos. A borda é fabricada como sendo compatível de acordo com as encostas na estrada.
> Os materiais simples e de perfil utilizados no corpo da lâmina de limpa-neves têm padrão St 52.
> Substância de alumínio de 3-5mms é usada na borda da lâmina. Um material de poliuretano com 8 ou 10 mm de
espessura também pode ser usado se solicitado. Além disso, um mecanismo de vedação de neve de piquete com
espessura de 3mms é colocado na lâmina de neve.
> O corpo da lâmina de neve é fabricado a partir de um material de chapa com 8mms de espessura.
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> Comprimento da lâmina produzido como

> Todo o mercúrio e carcaça usados na lâmi-

sendo 1050mms em média, na verdade,

na têm o recurso de carcaça de fibra. Har-

pode ser organizado entre 2200*4400mms

dosk material é preferido para a própria

de acordo com os pedidos provenientes do

lâmina.

cliente.

> As medidas médias que

> É adequado usar a lâmina em

normalmente

preferi-

condições meteorológicas deseja-

das da lâmina são: largura

são

das. A lâmina preserva sua flexi-

de 1000mms, espessura de

bilidade e opera totalmente fun-

15mms,

cional até -30/-40 graus.

comprimento

de

150mms.

2 cilindros hidráulicos são

Um sistema de válvula é de-

determinados para permitir

terminado para o movimento

que a lâmina se mova no solo

da gangorra da lâmina.

através da esquerda e da direita.

Um mecanismo de união telescópico aparafusado, compatível de acordo com uma ampla gama
de caminhões, usado para montar a lâmina no veículo. Depois de ser montado no veículo, a
lâmina pode ser adaptada dependendo do aspecto do solo. A lâmina de limpa-neves tem resistência contra colisões vindas da estrada durante o processo de aragem de neve.
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VASSOURA COLETORAПЕРЕДНЕГО
De Lixo Dianteira
> Vassoura coletora de lixo Vassoura frontal usada como acoplada à frente dos caminhões.
> O comprimento da vassoura é em média de 220 centímetros e a profundidade é de 60 centímetros.
> É combinado de acordo com cada variedade de caminhões.
> O objetivo do uso depende do clima. Pode ser usado como varredora frontal no verão; por outro lado, era usado
como lâmina de arado no inverno, se desejado.
> Vassoura Coletora de Lixo Dianteira É gerenciado por um sistema hidráulico.
> A vassoura dianteira pode executar a varredura na velocidade pretendida.
> Uma bomba hidráulica adicional de 30cc está acoplada ao veículo com o objetivo de gerenciar a vassoura.
> O varredor é guiado a partir de um painel de controle colocado no armário dos motoristas.
> A vassoura dianteira pode pressionar a estrada com o aspecto pretendido.
> A varredora pode fazer 120 períodos em um minuto sob o favor do motor hidráulico de 200cc que possui.
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MÁQUINA DE RETIRADA DE BUEIRO
> A máquina de retirada de bueiro é utilizada como montagem nos clipes frontais do equipamento de construção
pesada.
> Não causa nenhuma destruição ou dano à tampa do bueiro durante a abertura da tampa.
> O material usado para a máquina é produzido como tendo um padrão st52.
> Possui uma forma geométrica adequada com a finalidade de abrir a tampa do bueiro com perfeição.
> O escavador da máquina tem 90 centímetros de diâmetro.
> Um sistema de amortecedor de choque determinado para evitar que o sistema fique danificado caso colide com
um obstáculo na estrada durante o processo.
> O sistema de tubulação de bueiro pode expandir de acordo com a superfície da estrada.
> Uma conexão dinâmica de cilindro é colocada no sistema.
> Todos os pontos de junção são fabricados com material de poliuretano.
> O sistema retira a energia necessária do sistema hidráulico do veículo. Se a energia fornecida pelo veículo for insuficiente, é montado um sistema hidráulico adicional.
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DRIVER DE PILHA
solar
> Excitador de pilha solar Fabricado a partir de chapas de qualidade igual à st52.
> A espessura do perfil usado no sistema é de 5mms.
> Lubrificador usado nas partes dinâmicas da máquina de estaca.
> O ângulo de trava da roda do veículo é de 180 graus. Um leito de rotação colocado na parte traseira do sistema
para permitir que o braço da máquina gire.
> A máquina possui 6 braços de comando no total que podem se mover para a esquerda, direita, para cima e para
baixo.
> A máquina de mergulho em pilha opera com uma média de 140-160 barras.
> Um botão com painel hidráulico colocado para pregar o poste da placa. Sob o favor deste botão, o poste da placa
pode ser facilmente montado no chão. A largura do poste da placa é em média de 115mms.
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Pile driving machinecarro de choquecarro de choquecarro de choquecarro de choqueMáquina de condução de pilha solarMáquina de condução de pilha solarMáquina de condução de
pilha solarMáquina de condução de pilha solar
Pile driving machinecarro de choquecarro de choquecarro de choquecarro de choqueMáquina de condução de pilha solarMáquina de condução de pilha solarMáquina de condução de
pilha solarMáquina de condução de pilha solar
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> Máquina de Condução de Pilha Fabricado em material de chapa cuja qualidade é igual a
st52.
> A espessura do perfil usado no sistema é de 5mms.
> Lubrificador é usado nas partes dinâmicas da máquina de cravação de estacas.
> O ângulo de trava da roda do veículo é de 180 graus. Um leito de rotação colocado na parte
traseira do sistema para permitir que o braço da máquina gire.
> A máquina tem 6 braços de comando no total que podem se mover para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
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> Veículo de controle de tumultos é projetado com o objetivo de dispersar a multidão e extinguir.
> É provável que seja fabricado como blindado nos níveis B1 / B2 ou B3 a B7.
> O veículo de controle de distúrbios é construído em 5 bases principais. A superestrutura, usada no chassi, fabricada
como compatível de acordo com as condições da estrada e do tráfego. A largura, a altura e os outros parâmetros são
compatíveis com os padrões de tráfego.
> Mercedes ou Iveco com alto motor é preferido como o chassi do veículo. Tem um motor a diesel com uma força de
empuxo 4×2.
> O veículo tem capacidade de suporte de superestrutura de 10 tons em média. A potência do motor é de pelo menos
275 Cp.
> Uma porta de tiro, controlado por um botão colocado na porta, está localizado nas janelas dos motoristas e dos passageiros.
> As janelas laterais do gabinete do motorista são protegidas contra rochas, etc. por grades. As janelas frontal e lateral
são revestidas com vidro balístico de nível B6, à prova de fogo.
> O capô dianteiro do veículo endossado com um sistema de grade que pode ser trocado facilmente por um pistão hidráulico.
> Todo o sistema de iluminação usado fora da ambulância está sob proteção por meio de grades.

VEÍCULO CONTROLE E COMANDO
Gerenciamento de Crise
> O veículo de controle de comando e gerenciamento de crise é projetado para permitir que os agentes da lei coordenem imediatamente quando um evento social ocorrer e o gerenciamento de crise for necessário.
> É oferecido com o sistema de equipamentos que permite monitorar e perseguir.
> É separado dentro do veículo entre a secretaria, WC, cozinha e sala de controle.
> 20 Kwa gerador diesel silencioso utilizado para permitir que o sistema da sala de controle de comando funcione. Quando o
veículo não está em movimento e não é alimentado pela rede elétrica de fora, o sistema opera e aguarda como sendo preparado
sob o favor daquele gerador.
O sistema elétrico do veículo de controle e comando e de gerenciamento de crise / The electric system of the command control
and crisis management vehicle
> Um dispositivo r/l link de rádio, com 100 megabits e faixa de operação de 10 gigabits, colocado no veículo. O dispositivo e a
antena são montados no veículo.
> O dispositivo de link de rádio tem um recurso de criptografia que cria uma reação contra as escutas de fora. O tráfego de comunicação não é influenciado.
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blindado

fabricado como sendo
2×3 ou 4×6 metros e com 240
centímetros de altura.
> Todo o material utilizado para a construção do gabinete
blindado é revestido com material de revestimento de poliuretano
para tomar precauções contra a corrosão.
> Pontos de junção são instalados nas áreas apropriadas do gabinete blindado para permitir que os guindastes levem o gabinete simplesmente e o transportem para o local onde
o gabinete será montado.
> O gabinete é blindado com aço balístico ou material concreto. O aço balístico é mais pesado,
mas mais caro comparado ao material de concreto.
> O concreto utilizado para a blindagem é do tipo especial c25. Ele implementou na superfície do
gabinete como sendo uma camada dupla. As junções inteiras dos pontos são feitas suavemente
sem espaços em branco.

VEÍCULO BLINDADO
O veículo blindado é projetado para proteger os veículos, que trazem
funcionários ou VIP, de balas balísticas e explosivos plásticos. Não há
alteração notável na aparência dos veículos após serem blindados. A
variação dos materiais balísticos apresentados pelo EOW é adequada
para blindagem de veículos civis e não militares. No final do processo
de blindagem, nenhuma carga excessiva seria adicionada ao veículo.
A armadura tem alta resistência e fornece proteção balística a todo o
veículo, incluindo componentes subcríticos. Veículos com alta capacidade do motor são preferidos para a blindagem devido ao peso adicional resultante da blindagem. Dobradiças de porta do determinado
veículo são alteradas por mais duráveis que são adequadas para uso
nos veículos blindados pesados. As dobradiças usadas no veículo blindado têm alta resistência contra o peso resultante da blindagem. O fornecimento do Dashpot pode ser fornecido como opcional para facilitar
a troca da porta. A porta articula-se ao corpo principal do veículo; assim, a armadura não está sobrecarregada com peso adicional.

Durante o processo de blindagem, uma intervenção mínima executada no sistema de motor, suspensão e caixa
de câmbio do veículo. Cerâmica balística e cobertura são
mais pesadas e proporcionam maior resistência balística
em comparação com outros materiais de blindagem. Na
verdade, cerâmica balística fornece a uma taxa de até 30%
de ganho de peso em comparação com outros elementos.
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tanques

água

de

incluídos

no Canal Jetting para

água limpa e suja sepa-

radamente. O tanque de água

limpa localizado na frente do veícu-

lo; por outro lado, um sujo preso à parte
traseira.

Estes tanques têm a forma de um cilindro e são fab-

ricados com material de aço inoxidável compatível com as
normas europeias EN10025.
Os indicadores foram instalados nos tanques para mostrar a quantidade e
o volume de água que os tanques envolvidos. Além disso, as quebras de água
são inseridas nos tanques.
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mini

veículo de
coleta de lixo –
Mini Dumper tem ca-
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pacidade de coleta de pó
de 1,2-2 m3.

> Um reservatório com capacidade de co-

leta de lixo de 200 a 300 kg, posicionado no sistema.

> Pistões hidráulicos são instalados nos cantos traseiros esquerdo e direito para esvaziar o reservatório.
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O

> Dois sistemas de pistão são determinados com o objetivo de equilibrar o
veículo após o esvaziamento do reservatório.

Como EOW, somos capazes de suprir

O EOW foi estabelecido por empresári-

A EOW, que combina o conhecimento

todas as necessidades do mercado da

os especializados que têm longa ex-

técnico com os comerciais e mantém

região com a equipe especializada de

periência no setor de superestrutura.

com a experiência nacional/internac-

projeto e produção, que é equivalente

ional, liderou a entrega de milhares de

aos padrões mundiais, compatível com

vehicles até hoje.

as normas EN, e técnica de produção
que é personalizada.

