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Citroën Jumper

4-6 animadors

Total: 5,80 m  2,10 m        Caixa (escenari): 3,50 m x 2,10 m
a dos nivells.

3.500 kg

Equip bàsic de so (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Equip de so d’una potència de 4.000W efectius
Microfonia bàsica

Equip bàsic de llum (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Ponts de truss davant i darrere
4x focus Led blanc
4x focus Led RGB
1x màquina de fum

Notes: Possibilitat d’ampliar equip de so i llum. 
Possibilitat d’instal·lar pantalles de plasma o pantalla led.
Possibilitat de decorar o vinilar el vehicle.

Nissan Ebro

8-10 animadors

Total: 7 m x 2 m          Caixa (escenari): 5 m x 2,10 m
a un sol nivell.

5.500 kg

Equip bàsic de so (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Equip de so d’una potència de 6.000W efectius
Microfonia bàsica

Equip bàsic de llum (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Ponts de truss davant i darrere
4x focus Led blanc
6x focus Led RGB
1x màquina de fum

Nissan Atleon

8-10 animadors

Total: 8 m x 2,10 m          Caixa (escenari): 5 m x 2,20 m
Pòdium fixe: 1,6 m x 2,20 m x 0,5                  a dos nivells.

3.500 kg

Equip bàsic de so (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Equip de so d’una potència de 6.000W efectius
Microfonia bàsica

Equip bàsic de llum (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Ponts de truss davant i darrere
4x focus Led blanc
6x focus Led RGB
1x màquina de fum

Notes:

Possibilitat d’ampliar equip de so i llum.
Possibilitat d’instal·lar un pòdium de 2x1m.
Possibilitat d’instal·lar pantalles de plasma o pantalla led.
Possibilitat d’instal·lar un remolc de 5x2,1m a un sol nivell, 
fent així un total de tren de carretera de 14m.

Possibilitat de decorar o vinilar el vehicle.

Notes:

Possibilitat d’ampliar equip de so i llum.
Possibilitat d’instal·lar pantalles de plasma o pantalla led.
Possibilitat d’instal·lar un remolc de 5x2,1m a un sol nivell, 
fent així un total de tren de carretera de 15m.

Possibilitat de decorar o vinilar el vehicle.

Camió S

Camió M

Camió L

LA FLOTA QUE OFERIM:



Citroën Jumper

4-6 animadors

Total: 5,80 m  2,10 m        Caixa (escenari): 3,50 m x 2,10 m
a dos nivells.

3.500 kg

Equip bàsic de so (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Equip de so d’una potència de 4.000W efectius
Microfonia bàsica

Equip bàsic de llum (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Ponts de truss davant i darrere
4x focus Led blanc
4x focus Led RGB
1x màquina de fum

Notes: Possibilitat d’ampliar equip de so i llum. 
Possibilitat d’instal·lar pantalles de plasma o pantalla led.
Possibilitat de decorar o vinilar el vehicle.

FITXA TÈCNICA:

CamióS



FITXA TÈCNICA:

CamióM
Nissan Ebro

8-10 animadors

Total: 7 m x 2 m          Caixa (escenari): 5 m x 2,10 m
a un sol nivell.

5.500 kg

Equip bàsic de so (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Equip de so d’una potència de 6.000W efectius
Microfonia bàsica

Equip bàsic de llum (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Ponts de truss davant i darrere
4x focus Led blanc
6x focus Led RGB
1x màquina de fum

Notes:

Possibilitat d’ampliar equip de so i llum.
Possibilitat d’instal·lar un pòdium de 2x1m.
Possibilitat d’instal·lar pantalles de plasma o pantalla led.
Possibilitat d’instal·lar un remolc de 5x2,1m a un sol nivell, 
fent així un total de tren de carretera de 14m.

Possibilitat de decorar o vinilar el vehicle.



FITXA TÈCNICA:

CamióL
Nissan Atleon

8-10 animadors

Total: 8 m x 2,10 m          Caixa (escenari): 5 m x 2,20 m
Pòdium fixe: 1,6 m x 2,20 m x 0,5                  a dos nivells.

3.500 kg

Equip bàsic de so (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Equip de so d’una potència de 6.000W efectius
Microfonia bàsica

Equip bàsic de llum (amb possibilitat d’ampliar equip):
Taula de control
Ponts de truss davant i darrere
4x focus Led blanc
6x focus Led RGB
1x màquina de fum

Notes:

Possibilitat d’ampliar equip de so i llum.
Possibilitat d’instal·lar pantalles de plasma o pantalla led.
Possibilitat d’instal·lar un remolc de 5x2,1m a un sol nivell, 
fent així un total de tren de carretera de 15m.

Possibilitat de decorar o vinilar el vehicle.


