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ZZIILLIIAANNII  CCAARRLLOO  
  

AALLLLEESSTTIIMMEENNTTII  PPEERR  EECCOOLLOOGGIIAA  

  
  
  

SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  
  
  

••  LLUUNNGGHHEEZZZZAA  mm..  1122,,5500  
••  TTEELLAAIIOO  CCOONN  SSOOSSPPEENNSSIIOONNII  MMEECCCCAANNIICCHHEE  oo  PPNNEEUUMMAATTIICCHHEE  
••  33  AASSSSII  ––  11°°  AASSSSEE  SSOOLLLLEEVVAABBIILLEE  ––  33°°  AASSSSEE  SSTTEERRZZAANNTTEE  
••  FFRREENNII  AA  DDIISSCCOO  ØØ443300mmmm  ––  AABBSS  
••  77  PPNNEEUUMMAATTIICCII  ––  PPAARRAABBIICCIICCLLEETTTTEE  
••  PPOORRTTEELLLLOONNEE  PPOOSSTTEERRIIOORREE  AA  TTEENNUUTTAA  SSTTAAGGNNAA  CCOONN  AAPPEERRTTUURRAA  AA  9900°°  
••  PPOORRTTEELLLLOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  CCOONN  AAPPEERRTTUURRAA  AA  118800°°  SSUULL  TTEETTTTOO  OOPPPPUURREE  

CCOONN  AAPPEERRTTUURRAA  LLAATTEERRAALLEE  AA  113355°°,,  SSUULL  LLAATTOO  SSIINNIISSTTRROO  OO  DDEESSTTRROO,,  AA  
RRIICCHHIIEESSTTAA  DDEELL  CCLLIIEENNTTEE..  

••  FFOONNDDOO  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE  IIMMPPEERRMMEEAABBIILLEE  
••  VVOOLLUUMMEE  DDII  CCAARRIICCOO  6666mm33  
••  PPOORRTTAATTAA  UUTTIILLEE  NNEETTTTAA  LLEEGGAALLEE  2266''000000  kkgg  
••  RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  CCOOMMPPRREESSSSIIOONNEE  ~~11::66  
••  SSTTRRUUTTTTUURRAA  CCOOSSTTRRUUIITTAA  CCOONN  AACCCCIIAAII  SSPPEECCIIAALLII  DDII  DDIIFFFFEERREENNTTII  SSPPEESSSSOORRII  
••  AAPPEERRTTUURRAA//CCHHIIUUSSUURRAA  IIDDRRAAUULLIICCAA  DDII  EENNTTRRAAMMBBII  II  PPOORRTTEELLLLOONNII..  
••  BBLLOOCCCCAAGGGGIIOO//SSBBLLOOCCCCAAGGGGIIOO  IIDDRRAAUULLIICCOO  DDII  EENNTTRRAAMMBBII  II  PPOORRTTEELLLLOONNII..  
••  DDIIMMEENNSSIIOONNII  DDEELLLLAA  BBOOCCCCAA  DDII  CCAARRIICCOO  33330000xx22330000  mmmm  
••  VVEELLOOCCIITTAA’’  DDII  CCAARRIICCOO  88--1100mm33//mmiinn  
••  CCIILLIINNDDRROO  DDII  CCOOMMPPAATTTTAAZZIIOONNEE  MMOONNOOSSFFIILLOO  
••  PPRREESSSSIIOONNEE  DDII  LLAAVVOORROO  220000  bbaarr  
••  TTEEMMPPOO  DDII  SSCCAARRIICCAAMMEENNTTOO  44’’..3300’’’’  
••  MMOOTTOORREE  DDIIEESSEELL  IINNDDIIPPEENNDDEENNTTEE,,  33  CCIILLIINNDDRRII,,  RRAAFFFFRREEDDDDAATTOO  AADD  AARRIIAA  

6600HHPP..  PPOOTTEENNZZAA  AASSSSOORRBBIITTAA  AA  11880000  rrppmm  3355HHPP  
••  SSEERRBBAATTOORRIIOO  OOLLIIOO  115500  ll  
••  IIMMPPIIAANNTTOO  OOLLEEOODDIINNAAMMIICCOO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  SSEECCOONNDDOO  LLEE  NNOORRMMEE  ““CCEETTOOPP””  
••  IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO  1122VV  CCCC  CCOONN  SSCCHHEEDDAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA  
••  FFUUNNZZIIOONNAANNTTEE  IINN  MMOODDAALLIITTAA’’  MMAANNUUAALLEE  OODD  AAUUTTOOMMAATTIICCAA  
••  TTEELLEECCOOMMAANNDDOO  
••  PPAALLAA  DDII  CCOOMMPPAATTTTAAZZIIOONNEE  AANNTTIIRRIIBBAALLTTAAMMEENNTTOO,,  IINNSSEERRIITTAA  IINN  UUNNAA  

GGUUIIDDAA  DDII  SSCCOORRRRIIMMEENNTTOO;;  SSTTAABBIILLIITTAA’’  LLAATTEERRAALLEE  AASSSSIICCUURRAATTAA  DDAA  
SSTTRRIISSCCIIEE  DDII  PPOOLLIIZZEENNEE    

••  NNUUOOVVOO  DDII  FFAABBBBRRIICCAA  
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ZZIILLIIAANNII  CCAARRLLOO  
  

AALLLLEESSTTIIMMEENNTTII  PPEERR  EECCOOLLOOGGIIAA  

  
CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  

  
  
IIll  sseemmiirriimmoorrcchhiioo  aauuttooccoommppaattttaannttee  ZZBBTT1155  èè  ssttaattoo  iiddeeaattoo  ee  ccoossttrruuiittoo  ppeerr  iill  ttrraassppoorrttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  
sseecccchhii  oo  uummiiddii..  IIll  ssiisstteemmaa  ddii  ccoommppaattttaazziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  aa  cciicclloo  ccoonnttiinnuuoo  oo  ddiissccoonnttiinnuuoo  ccoonn  
rraappppoorrttoo  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  11::66..  
IIll  sseemmiirriimmoorrcchhiioo  ZZBBTT1155  èè  aaddaattttoo  aall  ccoonntteenniimmeennttoo  eedd  aall  ttrraassppoorrttoo  ddii  ooggnnii  ttiippoo  ddii  rriiffiiuuttoo,,  ppootteennddoo  
rraaggggiiuunnggeerree,,  ggrraazziiee  aall  ssuuoo  ssiisstteemmaa  ddii  ccoommppaattttaazziioonnee,,  uunnaa  mmaaggggiioorree  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  rriissppeettttoo  aa  
qquueellllaa  ccoonnsseennttiittaa  aadd  uunn  ppiiaannoo  mmoobbiillee..  AAbbbbiinnaattoo  aall  nnoossttrroo  nnaassttrroo  ttrraassppoorrttaattoorree  ddii  ccaarriiccoo  ZZCC2211--1144,,  
ccoossttrruuiittoo  ccoonn  mmeettaallllii  aadd  aallttaa  rreessiisstteennzzaa  ee  dduurreezzzzaa,,  iill  ssiisstteemmaa  ZZBBTT1155--nnaassttrroo  ssii  rriivveellaa  uunn’’eecccceelllleennttee  
ssttaazziioonnee  ssaatteelllliittaarree  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo,,  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  rriissppaarrmmiiaarree  mmoollttii  lluunngghhii  vviiaaggggii  aaii  mmeennoo  
ccaappiieennttii  ccoommppaattttaattoorrii  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  vveerrssoo  ii  lluuoogghhii  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee  ddeell  rriiffiiuuttoo,,  ccoossìì  ddaa  ttoorrnnaarree  
iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ooppeerraattiivvii..  
  
  
LLUUNNGGHHEEZZZZAA::  1122,,5500  
TTEELLAAIIOO::  PPIIAACCEENNZZAA,,  33  AASSSSII  
PPNNEEUUMMAATTIICCII  PPIIRREELLLLII  331155//8800  RR2222,,55  
CCAASSSSOONNEE::  AACCCCIIAAIIOO  AALLTTOORREESSIISSTTEENNZZIIAALLII  CCOONN  SSPPEESSSSOORRII  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTII  
VVEERRNNIICCIIAATTUURRAA::  CCOOLLOORREE  RRAALL  RRIICCHHIIEESSTTOO  DDEELL  CCLLIIEENNTTEE  
  
  
IIMMPPIIAANNTTOO  IIDDRRAAUULLIICCOO  
  
LL’’iimmppiiaannttoo  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  uunnaa  ppoommppaa  iiddrraauulliiccaa  cchhee  aazziioonnaa  iill  mmoottoo  ddeell  cciilliinnddrroo  ddii  
ccoommppaattttaazziioonnee//eessppuullssiioonnee  ee  ddaa  uunnaa  ppoommppaa  ddooppppiiaa  iiddrraauulliiccaa  ppeerr  ii  sseerrvviizzii..  
LLaa  pprreessssiioonnee  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  ppoommppaa  pprriinncciippaallee  èè  ddii    220000  bbaarr..  
  
PPAALLAA  DDII  CCOOMMPPRREESSSSIIOONNEE//EESSPPUULLSSIIOONNEE  
  
LLoo  ssttiippaaggggiioo  ee  llaa  ccoommppaattttaazziioonnee  ssoonnoo  ootttteennuuttii  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  uunnaa  ppaallaa  mmoobbiillee  aazziioonnaattaa  ddaa  uunn  
cciilliinnddrroo  iiddrraauulliiccoo  ccoonn  ccoorrssaa    22550000  mmmm  eedd  uunn  aalleessaaggggiioo  ppaarrii  aa  116600  mmmm  cchhee,,  ttrraassllaannddoo  iinn  sseennssoo  
oorriizzzzoonnttaallee,,  lloonnggiittuuddiinnaallmmeennttee  aall  ccaassssoonnee  ssiinnoo  aall  ppoorrtteelllloonnee  ddii  ssccaarriiccoo,,  eesspplleettaa  iinnoollttrree  llaa  ffuunnzziioonnee  
ddii  eessppuullssiioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii..  
  
PPOORRTTEELLLLOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  
  
IIll  ppoorrtteelllloonnee  ssuuppeerriioorree  èè  ppoossiizziioonnaattoo  nneellllaa  ppaarrttee  aanntteerriioorree  ddeell  sseemmiirriimmoorrcchhiioo  ((vveerrssoo  llaa  ccaabbiinnaa)),,  eedd  
èè  aazziioonnaattoo  ddaa  dduuee  mmaarrttiinneettttii  iiddrraauulliiccii  aattttiivvaattii  ddaallllaa  ppoommppaa  ddooppppiiaa..  IIll  ppoorrtteelllloonnee  vviieennee  
bbllooccccaattoo//ssbbllooccccaattoo  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ddaa  dduuee  cchhiiaavviisstteellllii  iiddrraauulliiccii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..  AA  sscceellttaa  ddeell  cclliieennttee  
iill  ppoorrtteelllloonnee  ppuuòò  aapprriirrssii  ddii  118800°°  ggrraaddii  aaddaaggiiaannddoossii  ssuull  tteettttoo  ddeell  sseemmiirriimmoorrcchhiioo  ooppppuurree  aa  lliibbrroo  ccoonn  
uunn  aannggoolloo  ddii  113355°°  vveerrssoo  llaa  ppaarrttee  ssiinniissttrraa  oo  ddeessttrraa  ddeell  vveeiiccoolloo..  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

VViiaa  EEmmiilliiaa  PPaarrmmeennssee  EEsstt,,  3311  ––  2299001100  PPoonntteennuurree  ((PPCC))  ––  TTeell..  00003399//00552233//551100441144  ––  FFaaxx  00003399//00552233//551199997755  
EE--mmaaiill::  zziilliiaanniiccaarrlloo@@iiooll..iitt  --  wwwwww..zziilliiaanniiccaarrlloo..iitt  

 

ZZIILLIIAANNII  CCAARRLLOO  
  

AALLLLEESSTTIIMMEENNTTII  PPEERR  EECCOOLLOOGGIIAA  

  
PPOORRTTEELLLLOONNEE  PPOOSSTTEERRIIOORREE  
  
IIll  ppoorrtteelllloonnee  ppoosstteerriioorree  èè  aazziioonnaattoo  ddaa  dduuee  cciilliinnddrrii  iiddrraauulliiccii,,  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  ll’’aappeerrttuurraa  aa  9900°°..  UUnnaa  
gguuaarrnniizziioonnee  ddii  ggoommmmaa,,  nnoonn  ppeerrmmeettttee  llaa  ffuuoorriiuusscciittaa  ddeell  lliiqquuaammee,,  oollttrree  aa  cciiòò,,  dduuee  ccaatteennaaccccii  
mmeeccccaanniiccii  eesscclluuddoonnoo  ooggnnii  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppeerrddiittaa..  
IIll  ppoorrtteelllloonnee  èè  pprrooggeettttaattoo  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  iill  mmoovviimmeennttoo  ddeell  fflluussssoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  iinn  ccoommppaattttaazziioonnee  
vveerrssoo  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeell  ccaassssoonnee,,  ppeerrmmeetttteennddoo  ddii  ssttooccccaarree  uunnaa  mmaaggggiioorree  qquuaannttiittàà  ddii  rriiffiiuuttoo  
nneellllaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorree  eedd  aavveerree  uunnaa  mmiigglliioorree  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  ssuullllee  ppaarreettii  ddeellllaa  
ssttrruuttttuurraa..  DDiimmeennssiioonnii::  llaarrgghheezzzzaa  22550000  mmmm,,  aalltteezzzzaa  22665500  mmmm..  
  
SSIISSTTEEMMAA  DDII  CCOOMMPPAATTTTAAZZIIOONNEE  
  
LLaa  ccoommppaattttaazziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ppaallaa  ddii  ccoommppaattttaazziioonnee  aavvvviieennee  ttrraammiittee  llaa  ssppiinnttaa  ddii  
uunn  cciilliinnddrroo  iiddrraauulliiccoo  cchhee  llaa  ffaa  ssccoorrrreerree  ssuu  uunnaa  gguuiiddaa  cceennttrraallee,,  ssttiippaannddoo  ee  ccoommpprriimmeennddoo  iill  mmaatteerriiaallee  
ssuull  ffoonnddoo  ddeell  vveeiiccoolloo..  
AAdd  iinntteerrvvaallllii  rreeggoollaarrii  iill  cciilliinnddrroo  vviieennee  ttrraassllaattoo  ssuullllaa  gguuiiddaa  ffiissssaa  ttrraammiittee  ll’’aaggggaanncciiaammeennttoo  ddii  uunn  
ccaarrrreelllloo  mmoobbiillee  aallllaa  gguuiiddaa  sstteessssaa..  LLaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  bbllooccccaarree  iill  ccaarrrreelllloo  iinn  ddiivveerrssee  ppoossiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  
ppeerrmmeettttee  ll’’aavvaannzzaammeennttoo  ee  ll’’aarrrreettrraammeennttoo  ddeellllaa  ppaallaa  ddii  ccoommppaattttaazziioonnee  lluunnggoo  ttuuttttaa  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeell  
sseemmiirriimmoorrcchhiioo..  ((SSiisstteemmaa  ddii  aavvaannzzaammeennttoo  ppaassssoo--ppaassssoo))..  QQuueessttoo  ccoonnsseennttee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  uunn  cciilliinnddrroo  
mmoonnoo--ssffiilloo  cchhee  ooffffrree  uunn’’aaffffiiddaabbiilliittàà  mmoollttoo  mmaaggggiioorree  rriissppeettttoo  aadd  uunn  mmuullttiissffiilloo..  
LLaa  pprriimmaa  ppoossiizziioonnee  ddii  llaavvoorroo  èè  llaa  ppiiùù  pprroossssiimmaa  aallllaa  bbooccccaa  ddii  ccaarriiccoo  ee  eesspplleettaa  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  lliibbeerraarree  
llaa  bbooccccaa  ddii  ccaarriiccoo,,  llee  aallttrree  ppoossiizziioonnii  ssoonnoo  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  ccoommppaattttaarree  ee  ppeerr  lloo  ssccaarriiccoo  ddeell  rriiffiiuuttoo..  
  
MMOOTTOORREE  AAUUSSIILLIIAARRIIOO  
  
IIll  mmoottoorree  iinnddiippeennddeennttee  VVMM  33  cciilliinnddrrii  ,,  rraaffffrreeddddaattoo  aadd  aarriiaa  ddaa  HHPP  6600,,  ppeerrmmeettttee  ddii  ootttteenneerree  llaa  
ppootteennzzaa  nneecceessssaarriiaa  ((HHPP  3355  aassssoorrbbiittee))  ppeerr  aavveerree  llaa  mmoovviimmeennttaazziioonnee  ddeellllaa  ppaallaa  ddii  ccoommppaattttaazziioonnee  
nnoonncchhéé  ll’’aappeerrttuurraa  ee  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeell  ppoorrtteelllloonnee  ssuuppeerriioorree  ee  ppoosstteerriioorree..  
LL’’iinnddiippeennddeennzzaa  ddaallllaa  mmoottrriiccee  ppeerrmmeettttee  aallll’’aauuttiissttaa  ddii  llaasscciiaarree  iill  sseemmiirriimmoorrcchhiioo  pprriivvoo  ddii  mmoottrriiccee  iinn  
ccaarriiccaammeennttoo,,  ppeerrmmeetttteennddooggllii  nneell  ffrraatttteemmppoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  aallttrrii  vviiaaggggii..  
  
VVEERRNNIICCIIAATTUURRAA  
  
PPrreevviiaa  ssaabbbbiiaattuurraa  ee  ttrraattttaammeennttii  cchhiimmiiccii  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeell  sseemmiirriimmoorrcchhiioo  ddiivviieennee  ccoommpplleettaammeennttee  
ppuulliittaa  ddaa  ooggnnii  ttrraacccciiaa  ddii  oolliioo  ee  rruuggggiinnee,,  vviieennee  qquuiinnddii  aapppplliiccaattoo  uunn  ffoonnddoo  eeppoossssiiddiiccoo  ddii  pprrootteezziioonnee  
((6600  mmiiccrroonn))  ee  qquuiinnddii  llaa  vveerrnniicciiaattuurraa  ((6600  mmiiccrroonn))..  IIll  ccoolloorree  RRAALL  aapppplliiccaattoo  èè  aa  sscceellttaa  ddeell  cclliieennttee..  
  
GGAARRAANNZZIIAA  
  
LL’’aattttrreezzzzaattuurraa  èè  ggaarraannttiittaa  ppeerr  uunn  aannnnoo  ccoonnttrroo  ddiiffeettttii  nneeii  mmaatteerriiaallii  oo  ccoossttrruuttttiivvii..  
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ZZIILLIIAANNII  CCAARRLLOO  
  

AALLLLEESSTTIIMMEENNTTII  PPEERR  EECCOOLLOOGGIIAA  

  
IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO  
  
PPeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ee  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellll’’aattttrreezzzzaattuurraa,,  èè  ssttaattoo  mmoonnttaattoo  uunn  ssiisstteemmaa  eelleettttrriiccoo  aa  1122VV  
ttrraammiittee  cciirrccuuiittii  ee  sscchheeddee  aa  nnoorrmmaa  ddii  lleeggggee..  IIll  ppaannnneelllloo  eelleettttrriiccoo  ggeenneerraallee  èè  iinnssttaallllaattoo  ddiieettrroo  llaa  ppaallaa  
ddii  ccoommppaattttaazziioonnee  eedd  hhaa  uunnaa  ccoonnssoollee  ddii  ccoommaannddii  cchhee  llaavvoorraa  ttrraammiittee  sscchheeddaa  eelleettttrroonniiccaa..  
  

CCoommaannddii  ssuullllaa  ccoonnssoollee  
  
PPaallaa  ddii  ccoommppaattttaazziioonnee  AAvvaannttii//IInnddiieettrroo  
CCaarrrreelloo  ddii  aannccoorraaggggiioo  BBllooccccaattoo//SSbbllooccccaattoo  
PPoorrtteelllloonnee  ssuuppeerriioorree  AAppeerrttoo//CChhiiuussoo  
AAcccceelleerraazziioonnee  MMiinniimmoo//MMaassssiimmoo  
MMooddoo  ddii  llaavvoorroo  MMaannuuaallee//AAuuttoommaattiiccoo  
CCiicclloo  AAuuttoommaattiiccoo  IInniizziioo//**  
PPuullssaannttee  dd’’AArrrreessttoo  dd’’EEmmeerrggeennzzaa    
((**  iill  cciicclloo  aauuttoommaattiiccoo  ppuuòò  eesssseerree  ffeerrmmaattoo  pprreemmeennddoo  iill  ppuullssaannttee  
dd’’aarrrreessttoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  oo  ccaammbbiiaannddoo  iill  mmooddoo  ddii  llaavvoorroo  iinn  mmaannuuaallee..))  

  
IIll  sseemmiirriimmoorrcchhiioo  èè  aallttrreessìì  ccoonnttrroollllaattoo  ttrraammiittee  tteelleeccoommaannddoo  oo  ppuullssaannttiieerraa  mmoobbiillee..  
  

CCoommaannddii  ssuull  tteelleeccoommaannddoo//ppuullssaannttiieerraa  mmoobbiillee  
  
PPaallaa  ddii  ccoommppaattttaazziioonnee  AAvvaannttii//IInnddiieettrroo  
CCaarrrreelllloo  ddii  aannccoorraaggggiioo  BBllooccccaattoo//SSbbllooccccaattoo  

  
MMAATTEERRIIAALLII  IIMMPPIIEEGGAATTII  
  
PPAARRTTEE  DDEELL  SSEEMMIIRRIIMMOORRCCHHIIOO  MMAATTEERRIIAALLEE  SSPPEESSSSOORREE  
      
FFOONNDDOO  CCAASSSSOONNEE::  WWEEAARR  330000  33  mmmm  
PPAARREETTII  LLAATTEERRAALLII::  DDOOMMEEXX  442200  33  mmmm  
CCOOPPEERRTTUURRAA  SSUUPPEERRIIOORREE::  DDOOMMEEXX  339900  22,,55  mmmm  
RRIINNFFOORRZZII::  FFee  551100  22,,55  mmmm  
PPOORRTTEELLLLOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE::  DDOOMMEEXX  339900  22,,55  mmmm  
PPOORRTTEELLLLOONNEE  PPOOSSTTEERRIIOORREE::  DDOOMMEEXX  339900  33  mmmm  
PPAALLAA  DDII  CCOOMMPPAATTTTAAZZIIOONNEE//EESSPPUULLSSIIOONNEE::  FFee  551100  33  mmmm  
  
SSEEMMIIRRIIMMOORRCCHHIIOO  CCOOMMPPLLEETTOO  DDII  ::  

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  ““CCEE””  
CCOOLLLLAAUUDDOO  MMCCTTCC  

  
  


