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Título da Matéria: Washing na Hospitalar com a Renault
Mais uma vez a Washing acompanha a Renault e prepara os carros, desta vez, na Hospitalar 2011, que
termina hoje.

A Renault do Brasil vai demonstrar toda a versatilidade de sua linha de veículos utilitários na edição 2011
da Feira Hospitalar, o maior e mais importante fórum de saúde da América Latina, que começa no
próximo dia 24 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo.
Com a experiência de quem é líder no mercado europeu de veículos transformados, a Renault do Brasil
oferece uma ampla gama de modelos transformados aos consumidores brasileiros, além de ser a única a
dar garantia de fábrica. Por isso, a marca levará para o evento internacional três veículos de sua linha de
transformados destinados ao uso hospitalar: um Kangoo Express Simples Remoção, um Master L2H2
(chassi médio com teto elevado) Ambulância UTI e um Master Furgão L2H2 SAMU – Suporte Avançado
de Vida.
O Master Furgão L2H2 Ambulância UTI é voltado para intervenções médicas de emergência e, por isso,
traz maca escamoteável; isolamento térmico, janela corrediça na porta lateral direita com película branca;
dois ventiladores e dois exaustores, gerenciador de carga e bateria, piso revestido em material de alto
tráfego, inversor 12Vcc/110Vca/1000W com duas tomadas, suporte duplo de cilindro de oxigênio; um
cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula; e régua tripla, com fluxômetro, umidificador, máscara com
mangueira e aspirador.
Voltado para o atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou
de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos, o Master Furgão L2H2
SAMU é uma das transformações mais completas e equipadas em termos de ambulância.
Entre os vários itens presentes no Master Furgão L2H2 SAMU estão: com sirene, identificação
“Ambulância” na dianteira, vidros laterais opacos e corrediços, piso de material antiderrapante e lavável,
maca escamoteável; isolamento térmico, janela corrediça na porta lateral direita com película branca;
ventiladores e exaustores, gerenciador de carga e bateria, piso revestido em material de alto tráfego,
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inversor 12Vcc/110Vca/1000W, suporte de cilindro de oxigênio, umidificador, máscara com mangueira,
aspirador, luminária, suporte para soro e sangue, bancos para acompanhantes e com cinto de segurança,
e armários para medicamentos.
Kangoo Express
O utilitário Renault Kangoo Express 1.6 16V Hi-Flex, que conta com o menor preço sugerido (a partir de
R$ 37.170,00) e uma das maiores capacidades de carga útil do seu segmento (800 kg), é o utilitário
multiuso ideal para os grandes centros urbanos.
Outro importante diferencial do Kangoo Express em sua categoria é o fato dele ser o único furgão
pequeno a oferecer uma ampla linha de transformações, entre elas, a Ambulância Simples Remoção.
Este modelo transformado é equipado com suporte de oxigênio para cilindro de 7 litros, maca de aço,
cilindro de oxigênio com fluxômetro, válvula com manômetro e umidificador de oxigênio com suporte e
máscara, suporte de soro, banco para acompanhante, revestimento interno de material lavável, além de
luminária central fluorescente e ventilador oscilante instalado na entrada da porta lateral.
Além dos produtos com padrão validado, existe a possibilidade de adaptação do lay-out interno das
ambulâncias, uma vez que alguns clientes têm equipamentos específicos a serem instalados e por isso
necessitam de armários e disposições diferentes dos padrões.
Veículos já saem transformados de fábrica
Os projetos desenvolvidos pelos fornecedores e validados internamente na Renault do Brasil, primam
pela segurança e qualidade. Por isso, os clientes que comprarem qualquer modelo da linha de veículos
transformados da Renault, contam com todos os benefícios da garantia original do veículo,
diferentemente do que acontece quando o veículo é adaptado por empresas independentes.
Outro serviço disponível é a facilidade na hora de realizar o financiamento, já que a empresa fatura o
veículo completo, evitando que o cliente realize dois financiamentos e/ou negociação distintos – o do
carro e o da adaptação -, agilizando assim a finalização da compra.
No caso específico dos veículos Renault transformados para a utilização do segmento hospitalar, os
clientes contam com uma vantagem a mais. A nota fiscal desses modelos sai de fábrica com a
classificação fiscal de ambulância, o que diminui a burocracia junto aos departamentos de trânsito no
momento do emplacamento. Além disso, dispensa o Certificado de Segurança Veicular (CSV), necessário
quando o veículo é transformado pelo cliente.
Sobre a Feira Internacional de Produtos Hospitalar
A Feira Internacional de Produtos Hospitalar ocorre entre 24 a 27 de maio, no Expo Center Norte, situado
na rua José Bernardo Pinto, 333, no bairro Vila Guilherme, em São Paulo. Mais informações sobre o
evento podem ser obtidas no site http://www.hospitalar.com.br.
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