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Na última década os engenheiros da FCC 

são pioneiros nos sistemas de refrigeração com 

humidade controlado e sistemas de climatização AVAC. 

Estas inovações foram incorporadas nos seus equipamentos

e nos sistemas que fabricam, montam e assistem. 

FCC iniciou o fabrico de equipamentos de hotelaria e 

refrigeração em 1980 e vendeu nestes útlimos 30 anos mais

de 3.000 produtos personalizados sendo hoje uma referência

Portuguesa no Mundo em soluções orientadas ao cliente.

Em 2008, a nossa equipa começou a projectar e desenvolver o

fruit express® como uma solução de auto-emprego num contexto

de crise global. Pegamos em toda a nossa experiência no 

projecto e fabrico de câmaras frigoríficas e expositores murais 

de frutarias, aplicamos os princípios termodinâmicos envolvidos 

nos sistemas de refrigeração e  climatização, e desenvolvemos 

uma solução de venda móvel com a funcionalidade de armazém

frigorífico num só equipamento.

O revolucionário fruit express®'s é fabricado pela FCC que detém 30 anos de experiência,  

disponibilizando a si um atrelado robusto, apelativo e fácil de usar com a mais actual 

engenharia para que possa vender fruta dentro ou fora das cidades.
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Quem somosQuem somos

O fruit express® tem o ADN da FCC. Combina uma ampla experiência no 

projecto e fabrico de câmaras frigoríficas com  o desenvolvimento de 

vitrinas e expositores murais  e anos de experiência na refrigeração. 

A estrutura do fruit express® tem a mesma construção robusta e 

engenharia de cerca de 30,000 lojas em todo o mundo.

 

Porquê? Porque desde a década de 1980s, FCC produz  sistemas de 

refrigeração, portas isotérmicas, câmaras  frigoríficas e muitas 

outras soluções  refrigeradas para frutarias.

 

                         O fruit express® é muito leve, fácil de transportar                                                                                                                         

e, graças ao braço de suspensão independente,

é estável, seguro e económico. 

Os nossos painéis são amigos do ambiente e

livres de CFCs e cumprem as normas de HACCP.

  

                      Qualquer condutor com carta de ligeiros, pode 

transportar esta loja portátil para qualquer lugar,

 inclusivamente ir directamente aos agricultores 

de fruta e vegetais. 

                    

Este invento único é  patenteado e fabricado de 

acordo com os regulamentos da CE regulations e 

homologado pela DGV e  IMTT.
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Cada fruit express® que entregamos carrega o nome da família FCC 
e tem a garantia da fábrica FCC.
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e tem a garantia da fábrica FCC.

FCC é um nome novo em atrelados e até mesmo para si, o vendedor 

ambulante de fruta. Pensamos que é uma oportunidade para ambos.

E qual a razão?

A venda porta-a-porta não teve qualquer evolução, a fruta chega ao 

cliente em carrinhas pouco higiénicas e a temperaturas desajustadas 

para o produto, e no final do dia tem de retirar o produto para o poder 

conservar.

Com esta nossa nova abordagem e visão, irá oferecer aos seus 

clientes um produto de qualidade num reboque isotérmico e 

refrigerado e cumprimentos as normas alimentares HACCP. 

Nós acreditamos que podemos sempre melhorar os nossos produtos, 

tornando mais rentável, mais simples e fácil de usar, mais económico 

de adquirir e mais robusto e duradouro. E não há razão nenhuma para 

que não tenhamos inventado um reboque apelativo que virará uma 

cara ou duas ao passar na rua. 

Com o fruit express®, estamos a oferecer lhe um reboque 

tecnológico com construção robusto que irá possuir toda a vida.

E pensaremos sempre em si. Possuímos uma equipa que vos escuta, 

que resolve os seus problemas e que projecta e desenvolve soluções 

industriais nas área de Equipamentos Hoteleiros, Refrigeração e 

sistemas  AVAC por mais de 30 anos.
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O fruit express® foi desenhado pelo Eng.Vítor Carvalho e Fernando Carvalho, patenteado e orgulhosamente
construído pela FCC - Máquinas, Equipamentos Hoteleiros, Lda em Portugal consoante as normas CE. 
O fruit express® foi desenhado pelo Eng.Vítor Carvalho e Fernando Carvalho, patenteado e orgulhosamente
construído pela  - Máquinas, Equipamentos Hoteleiros, Lda em Portugal consoante as normas CE. FCC

- Estrutura de baixo peso e sólida. 

- Não necessita Carta de condução especial. 

- Carroçaria robusta e duradoura e chassis com braço independente de

suspensão com barra estabilizadora. 

- Toda a cabine é refrigerada. 

- Invento protegido pela patente INPI e homologado pela DGV.

- Portas metálicas com protecção ao roubo. 

- Isolamento em Poliuretano reciclável e amigo do ambiente, sem CFC. 
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AVISO LEGAL: A FCC não assume a responsabilidade da compatibilidade dos seus produtos com os veículos que o rebocarão, bem
como acidentes ou sobreviragens sobretudo se forem alteradas as suspensões ou tamanhos de pneus, ou resultarem duma 
inadequada utilização. A garantia de fabricante é de 1 ano e aplica-se a todos os fruit express novos. 
A política de melhoria contínua da  FCC  no contínuo melhoramento do design e processos de fabrico podem originar alterações nas 
especificações sem aviso prévio. As fotos aqui reproduzidas são para efeitos ilustrativos e podem conter equipamentos opcionais.
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