
Cemitérios, Crematórios, Hospitais, ...

UTILITY 2P

Linha Funerário Fo
to

 il
us

tr
at

iva
 c

om
 a

ce
ss

ór
io

s 
op

ci
on

ai
s 

su
je

ita
s 

a 
di

sp
on

ib
ili

da
de

.



HOSS UTILITY 2P FUNERÁRIO é um veículo espe-
cialmente desenvolvido para o transporte de urnas 
mortuárias, de forma segura, silenciosa e limpa, 
principalmente para cortejos e uso em locais aber-
tos ou fechados.

O HOSS UTILITY 2P FUNERÁRIO possui design moderno e robusto, ideal 
para cemitérios, velórios, crematórios e hospitais de primeira linha, em am-
bientes internos ou externos, até dentro de corredores de prédios devido à 
sua largura de apenas 1,20 metros e a não emissão de poluição sonora ou 
de gases. A plataforma equipada com sistema de rodízios de nylon para 
uma operação rápida e segura é totalmente retrátil e rebatível, facilitando o 
manuseio de urnas e também a manutenção. 
Cada veículo é equipado com Motor AC que proporciona maior potência de 
forma mais eficiente do que os motores DC, possibilitando atuar até como 
rebocador, sendo a solução ideal para terrenos com declividade,  mesmo em 
velocidade de cortejo. Esta nova tecnologia em motores oferece ainda maior 
autonomia das baterias, mesmo com maior potência, e sua maior vantagem: 
reduzidíssimo custo de manutenção a curto, médio e longo prazo. O HOSS 
UTILITY 2P FUNERÁRIO é o veículo ideal para os que buscam um veículo de 
qualidade superior. Devido à sua versatilidade, o HOSS UTILITY 2P FUNERÁ-
RIO também permite customizações conforme necessidades específicas de 
cada estabelecimento. Solicite orçamentos para projetos especiais.

CARACTERÍSTICAS UTILITY 2P

Tipo de motor Elétrico AC

Potência 6.0hp

Voltagem 48 V

Controlador 400 Amp

Baterias 6x8 V / 8x6 V

Carregador Bi-Volt, On-Board, 12 A de Alta Frequência

Autonomia 15 à 90 Km

Velocidade Até 31,5 Km/h (programável)

Direção Cremalheira e Pinhão

Suspensão Dianteiro e traseiro: Hidráulico e feixe de molas

Freios A disco na traseira - AUSCO

Comprimento 4,00 m

Largura 1,20 m

Altura 2,01 m (com toldo)

Comprimento Plataforma 2,20 m

Largura Plataforma 1,06 m

Giro de Manobra 4,04 m

Capacidade de Carga 200 Kg

Pneus/Rodas 10” Aço

Conversor DC-DC 48 V - 12 V
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MOTOR AC

SETA, BUZINA, LUZES (D/T)

RODAS DE 10”

CARREGADOR ON-BOARD

PLATAFORMA COM ROLETES RETRÁTIL E REBATÍVEL

FREIOS A DISCO (T)

CHAVES COM SEGREDO (2 posições)

SINGLE POINT WATERING SYSTEM

PORTA COROA

Mais portência e menos manutenção

Segurança e conforto

Mais conforto em pisos irregulares

Regarregue a bateria onde estiver

Facilidade, praticidade e beleza

Maior segurança

Segurança e conforto

Praticidade na manutenção preventiva

2 porta coroas laterais

UTILITY 2P

CORES Standard

CORES Perolizadas

Bronze Verde Vermelho Dourado Azul

ChampagnePrata Vermelho Branco Preto

**A autonomia das baterias varia de acordo com as condições de uso, suas características técnicas e vida útil.
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