SEMI REBOQUE TANQUE PARA COMBUSTÍVEL 02 EIXOS, 37 M3
MODELO: SR-TQ-CO-02-37

DIMENSÕES:
• Comprimento total......................................12,08m
• Altura total...................................................3,50m
• Largura externa...........................................2,60m
• Volume total.................................................37m3
• Tara estimada...............................................9.5t
CHASIS:
• Autoportante sem chassi. Perfis para fixar a suspensão.
CAIXA DE CARGA:
• Modelo elíptico policêntrico, Multisetas
• Construído em chapas de aço carbono de 4,75 mm de espessura no corpo, fundo e cabeceiras.
• Com 03 compartimentos 2+17.5+17+5
• Tampas de inspeção superiores para bottom loading sem recuperador de vapor.
• Descarga por gravidade com válvula de fundo pneumáticas ø4” e saída modelo Avery
Hardol/TODO de 3”
• Com corrimão superior de segurança.
SUSPENSÃO:
• Marca Suspensys, modelo Boggie (single point).
• Capacidade de carga para 26 Toneladas técnicas.
EIXOS:
• Marca Suspensys
• Dois eixos tubulares a disco de 5/8” de espessura,
• Capacidade para 13 toneladas cada um,
• 10 rodas de aço 9:00 x 22,5”
• 10 pneus Pirelli 12Rx22,5”.

ACOPLE:
• Marca Jost
• Para cavalo mecânico 6x4
• Pinorei flangeado de 2”,
• Altura de quinta-roda de 1.300mm.
APARELHO DE LEVANTAMENTO:
• Marca Jost
• Mecânico, de duas velocidades,
• Modelo Jost V280T,
• 28 tons de capacidade de elevação e 50 tons estática.
INSTALACÃOPNEUMÁTICA:
• Duas linhas, serviço e emergência, com tubos de nylon, com válvula relé e alívio.
INSTALACÃOELETRICA:
• LED 24 volts com luzes de direção, posição, ré e freios.
• Tomada elétrica de 7 pólos.
• Com instalação elétrica LED.
FREIOS:
• A ar comprimido, tipo Tambor, série "Q Plus" Master/Meritor com patim de 16.1/2"x8".
• Câmaras de freio de 30, para freio de serviço e emergência.
• Regulador de freio manual.
• Com Spring Brake.
PINTURA:
• Pintura final poliuretânica em uma cor, à escolha do cliente.
• Sem logomarca.
ACESSÓRIOS:
• Caixa para ferramentas.
• Para lamas traseiros metálicos envolventes.
• Porta estepe tipo cesto para 2 pneus, chave de roda,
• Com 1 porta mangueiras e 1 mangueira com terminal Avery Hardol/TODO, com engate rápido
(F1).
• Suporte com 1 Extintor de incêndio 12kg.
• Para choque fixo.
• Com escada frontal de acesso
• Calço para as rodas.
• Com sabre de aferição de porta sabre
• Faixas reflexivas de segurança
• Placas para produtos perigosos
CARGA RECOMENDADA:
• Combustível.

