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Característiques tècniques dels
vehicles/maquinària aportats per
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cee94cd0367149159cf3c381f8fca746001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El Prat de Llobregat a 18 de desembre del 2020,

MATRÍCULA
VIN
FAMILIA

20/05/2021

MARCA
MODEL
TIPO
CARROSSERIA
HORES FUNC.
KM

8719GNW
ZCFA1LG0402556254
212630IPF4 - B.ASPIR CITYFANT 6000 - Iveco ML150E22 CC.M EEV 6m3 IVECO
ML150E22 CC.MANUAL EEV
Barredora aspiración
SOBRE CAMIÓN CITYFANT 6000
80030
11504

COMPROVACIONS/PROVES REALITZADES
-

Prova del sistema d’escombrada i aspiració
Estat i funcionament de motor i equip auxiliar
Comprovació de l‘estat exterior de la carrosseria
Comprovació estat cadena cinemàtica

CONCLUSIONS
-
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-

-

Valorant les reparacions efectuades, el vehicle y el sistema d’escombrada /motor auxiliar
es troba en condicions favorables per a allargar la seva vida útil, tenint en compte la
inversió necessària per a la correcció dels punts desfavorables.
Per a evitar complicacions i sobrecostos per desgast generalitzat, és important destacar
que l'allargament de la vida útil s’ha de realitzar considerant sempre el vehicle com a
unitat de reserva.
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-

Les operacions de manteniment i reparacions d’importància efectuades garanteixen
l'estat correcte de tots els sistemes.
L'estat general de la carrosseria i cadena cinemàtica és correcte considerant l'antiguitat,
km i hores de funcionament. No obstant això, és necessari realitzar diferents actuacions
pròpies del manteniment per a rectificar els diferents components danyats pel desgast
generat com a conseqüència de l'ús de la màquina.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cee94cd0367149159cf3c381f8fca746001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El Prat de Llobregat a 18 de desembre del 2020,

MATRÍCULA
VIN
FAMILIA
MARCA
MODEL
TIPO
CARROSSERIA
HORES FUNC.
KM

6850GMS
VF7YCAMFB11477757
62022-CI16 - LPT.AUT LIMPINT - Citroen Jumper 35 L2H2 - <2 M3
CITROEN
Jumper 35 L2H2

Limp.autop.o s/camión-furgón
FURGÓN
4413 – Horòmetre motor auxiliar.
49158

20/05/2021

COMPROVACIONS/PROVES REALITZADES
-

Prova de l’equip auxiliar
Estat general de la caixa
Comprovació de l‘estat exterior de la carrosseria
Comprovació de l’estat cadena cinemàtica
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-

El vehicle presenta els defectes corresponents a l'ús de tots els seus sistemes.
El desgast del conjunt no permet treballar amb el cabal i pressió necessària.
La caixa ha sofert danys i corrosió ocasionada pel sistema de baldeig.

-

Per a continuar la seva vida útil és necessària la inversió per a la substitució i adaptació
de l'equip auxiliar per a garantir així el funcionament en condicions òptimes. D'altra
banda, també és imprescindible reparar l'estructura general de la caixa, interior i exterior,
amb la finalitat de reforçar i eliminar la corrosió general.
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cee94cd0367149159cf3c381f8fca746001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El Prat de Llobregat a 18 de desembre del 2020,

MATRÍCULA
VIN
FAMILIA

20/05/2021

MARCA
MODEL
TIPO
CARROSSERIA
HORES FUNC.
KM

6689GNT
ZCFA1LG0402556254
1123D5NI80 - RC1 RR-CROSS - Nissan CABSTAR.TL110.45 - 6 m3
E.POLIV
NISSAN
CABSTAR TL 110.45

Recolector compactador i
REC CTR Ros-Roca Cross
9101
156097

COMPROVACIONS/PROVES REALITZADES
-

Prova del sistema d’elevació lateral
Estat caixa
Comprovació de l‘estat exterior de la carrosseria
Comprovació estat cadena cinemàtica

CONCLUSIONS
-
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Valorant el tipus de vehicle, ús i estat, podem considerar que es troba en condicions
favorables per a allargar la seva vida útil tenint en compte la inversió necessària per a la
correcció dels punts desfavorables (caixa, elevador, motor, etc.).
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-

El vehicle, la caixa i el sistema d'elevació es troba en un estat correcte considerant les
hores de funcionament i ús.
Les operacions de manteniment (motor i caixa de canvis) i reparacions efectuades han
garantit l'estat correcte de tots els sistemes.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cee94cd0367149159cf3c381f8fca746001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El Prat de Llobregat a 18 de desembre del 2020,

MATRÍCULA
VIN
FAMILIA

20/05/2021

MARCA
MODEL
TIPO
CARROSSERIA
HORES FUNC.
KM

1849GRP
WJME2NNH40C226054
1123R5IPAQ - RC1 RR-CROSS - Iveco AD260S31AUT - 18 m3
E.POLIV
IVECO
STRALIS AD260S31 3ºdir C AUT
Recolector compactador i
REC CTR Ros-Roca Cross
16461
239837

COMPROVACIONS/PROVES REALITZADES
-

Prova sistema de compactació i descàrrega
Prova sistema d'elevació posterior
Inspecció visual de la carrosseria exterior
Comprovació estat cadena cinemàtica

CONCLUSIONS
-
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-

El vehicle es troba en condicions favorables per a allargar la seva vida útil tenint en
compte la inversió necessària per a la correcció dels punts desfavorables.
No obstant això, hem de considerar que una vegada reparat, per ús i desgast
generalitzat, no serà possible disposar del vehicle com a servei titular.
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-

Es detecten desgasts, propis de l'ús, en els sistemes mecànics de recol·lecció (sòl,
elevador, cilindres, etc.) i interior de l’habitacle (seients, conexions, etc.).
L'estat general de la carrosseria i cadena cinemàtica és correcte considerant l'antiguitat,
km i hores de funcionament.
Les operacions de manteniment realitzades garanteixen la conservació del vehicle sense
descartar avaries posteriors relacionades amb el desgast general.
A mig termini, és necessari realitzar diferents actuacions corresponents al manteniment
periòdic de l'equip (caldereria, cilindres, elevador, interior, etc.).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cee94cd0367149159cf3c381f8fca746001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El Prat de Llobregat a 18 de desembre del 2020,

MATRÍCULA
VIN
FAMILIA

20/05/2021

MARCA
MODEL
TIPO
CARROSSERIA
HORES FUNC.
KM

1828GRP
WJME2NNH40C226111
43148EIPE1 - BRAZO H MULTIVOL - Iveco AD260S31EV 3ºdir AUT 18Tm grua <8
IVECO
AD260S31 EuroV 3º dir.
Transporte. brazo hidraulico
MULTIVOL SOBRE CAMIÓN
13796
303284

COMPROVACIONS/PROVES REALITZADES
-

Prova equip ampliroll
Prova equip grua i sistema d'elevació
Inspecció visual de la carrosseria exterior
Prova funcionament cadena cinemática

CONCLUSIONS
-

Signatura 2 de 2

Gemma Ariasol Pinto
Marta Busquet Albertí

-

El vehicle es troba en condicions favorables per a allargar la seva vida útil realitzant els
manteniments i reparacions posteriors necessàries.
Per tal de garantir la fiabilitat del conjunt, el vehicle pot continuar amb el servei com a
unitat de reserva.
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-

El funcionament dels sistemes de l'equip ampliroll i grua és correcte, sense detectar
incidències o defectes que puguin suposar problemes tècnics d'importància.
Considerant el desgast ocasionat pel propi ús del vehicle, el manteniment, greixatge i
lubricació garanteix el bon estat general.
No es descarten problemes posteriors directament relacionats amb el desgast de tots
els sistemes (corona gir, caixa del canvi, motor, sist.hidràulic, etc.).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cee94cd0367149159cf3c381f8fca746001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El Prat de Llobregat a 18 de desembre del 2020,

MATRÍCULA
VIN
FAMILIA

20/05/2021

MARCA
MODEL
TIPO
CARROSSERIA
HORES FUNC.
KM

0128GPB
WJME2NNH40C212470
1123R5IPAQ - RC1 RR-CROSS - Iveco AD260S31AUT - 18 m3
E.POLIV
IVECO
STRALIS AD260S31 3ºdir C AUT
Recolector compactador i
REC CTR Ros-Roca Cross
16461
239837

COMPROVACIONS/PROVES REALITZADES
-

Prova sistema de compactació i descàrrega
Prova sistema d'elevació posterior
Inspecció visual de la carrosseria exterior
Comprovació estat cadena cinemàtica

CONCLUSIONS
-
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-

El vehicle es troba en condicions favorables per a allargar la seva vida útil tenint en
compte la inversió necessària per a la correcció dels punts desfavorables.
Un cop reparat i per a evitar sobrecostos d'importància, és aconsellable no disposar del
vehicle com a servei titular.
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-

Es detecten desgastos, propis de l'ús, en els sistemes mecànics de recol·lecció
(caldereria, elevador, cilindres, etc.) i interior de l’habitacle (seients, conexions, etc.).
L'estat general de la carrosseria i cadena cinemàtica és correcte considerant l'antiguitat,
km i hores de funcionament.
Les operacions de manteniment realitzades garanteixen la conservació del vehicle sense
descartar avaries posteriors relacionades amb el desgast general.
A mig termini, és necessari realitzar diferents actuacions corresponents al manteniment
periòdic de l'equip (caldereria, cilindres, elevador, interior, etc.)

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cee94cd0367149159cf3c381f8fca746001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

