
Equipat amb:

• 2 Generadors Honda Insonoritzats EU30 ISF, 
total potència elèctrica 8.000 W

• 1 Extintor de Pols de 5 Kg

Equip de so:

• 1 Equip de so SRX JBL de 10.000w configurable
• 1 Taula de so digital X32 de 16 canals
• 1 control de taula de so IPAD
• 1 Taula Analògica LD 6 canals
• 1 Lector cd +USB Numark
• 1 Micròfon sense fils Shure de ma o diadema
• 1 Micròfon Sm 58

Equip de Llums:

• 8 Focus Par Led RGB
• 1 Taula de control de Llums 

Característiques tècniques

Camió model Nissan Cabster

Mides totals 590 cm llargada, 205 cm amplada, 157 cm altura plataforma, 217 cm altura cabina, 316 cm 
altura total amb baranes de protecció.

Espai útil actuació 9 m cuadrats a tres nivells.

Tancament de seguretat a tot el perímetre del camió, desmuntable per trams.

Plataforma tipus balcó de la part posterior, desmuntable.
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Decoració:

El camió es pot decorar, amb lona amb sistema de 
fixació de brides, recomanem que les lones siguin 
microperforades, per millorar el rendiment de l’equip 
de so.

També es poden muntar panels rígids, tenint en 
compte de deixar lliure els espais de sortida de so 
dels altaveus.

Per les ventilacions dels generadors i racks de 
potència no hi ha problema, ja que es fan per la part 
de sota.

El lloguer d’aquest camió, sempre inclou el personal 
tècnic necessari, que és la persona que el fa 
funcionar i condueix.

El camió disposa de tots els permisos necessaris 
per circular legalment. El contractant s’ha de fer 
càrrec dels permisos necessaris per circular dins 
dels carrers o espaïs on es desenvolupa el circuit de 
l’activitat.

El servei també disposa de l’assegurança de 
responsabilitat civil obligatòria.


