SEMI REBOQUE BITREM TANQUE PARA COMBUSTÍVEL, 02 EIXOS, 25 M3.
MODELO: SR-BT-TQ-TL-02-25 – Suspensão mecânica

DIMENSÕES:
• Comprimento total.......................... 11,60 m
• Largura externa............................... 2,60 m
• Altura total............ ......................... 3,25 m
• Carga líquida................................... 25,0 t
• Tara estimada.................................7,60 t
• Volume útil...................................... 25m3
CHASSI:
• Eliptico Multisetas
CAIXA DE CARGA:
• Modelo elíptico policêntrico, construído em aço carbono, com espessura de: Corpo, 3,75 mm, fundo
4,25mm, cabeceiras 4,75mm e quebra-ondas 4,25 mm.
• Compartimento único;
• Tampas de inspeção para bottom loading sem trava pneumática Vlados
• Descarga por gravidade de ø4”, com saída pela lateral direita.
• Válvula de fundo pneumática alumínio ø4”.
• Com válvula de saída TODO ø3”
SUSPENSÃO:
• Marca Suspensys, modelo balancim reforçada
• Capacidade de carga de 26 t técnicas.
• Sem suspensor pneumático.
EIXOS:
• Marca Suspensys,
• 02 Eixos tubulares a disco de 5/8” de espessura,
• 13 t de capacidade cada um
• 09 rodas 9:00x22,5”.
• 09 pneus Pirelli 12Rx22,5”.

ACOPLAMENTO:
• Marca Jost
• Para veículo trator 6x4
• Pino rei flangeado de 2”,
• Altura de quinta roda de 1.300mm.
• Quinta roda traseira marca Jost para pino rei de 2”
APARELHO DE APOIO:
• Marca Jost
• Mecânico duas velocidades,
• Modelo Jost V 280T,
• 28 tons de capacidade de elevação e 50 tons estática.
INSTALAÇÃO PNEUMATICA:
• Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula relê e alivio.
INSTALAÇÃO ELETRICA:
• LED 24 volts, com sinaleiras de direção, posição, ré freios.
• Tomada elétrica de 7 polos.
• Com instalação elétrica LED.
FREIOS:
• A ar comprimido, serie "Q Plus" Master/Meritor com patim de 16.1/2"x8".
• Câmaras de freio de 30”.
• Compensador de freio manual.
• Com spring brake.
PINTURA:
• Pintura poliuretânica com chassi preto e caixa de carga branca ou a critério do cliente.
• Sem logotipo.
ACESSORIOS:
• Caixa para ferramentas,
• Para lamas meia cana
• Pára-choque fixo
• Porta estepe para 02 pneus
• 01 suporte com extintor 12kg
• Chave de roda e porta estepe tipo cesto para dois pneus.
• Com escada de acesso na frontal e calços para rodas.
• Com mangueira e porta-mangueira.
• Com sabre e porta-sabre
CARGA RECOMENDADA:
• Combustível.

