SEMI REBOQUE CARGA SECA METALICO, 02 EIXOS, 35 TONS.
MODELO: SR-CS-MT-02-35

FOTO ILUSTRATIVA

DIMENSÕES:
•
•
•
•

Comprimento........................... 12,45 m
Largura externa...........................2,60 m
Altura da lateral..........................1,00 m
Capacidade Tecnica.....................35 t.

CHASSI:
• Construído em perfis de aço estrutural, com viga em perfil “I”, com travessas para apoio do piso.
CAIXA DE CARGA:
• Com piso de chapa xadrez de 3.00 mm.
• Com 8 engates de container para um container de 40’ ou dois de 20.
• Com frontal metálica de 1,00 m e laterais metálicas de dupla articulação com 1,00 m de altura.
• Com 02 catracas para amarração de carga.
SUSPENSÃO:
• Marca Suspensys, modelo boggie com feixe de molas invertidos,
• Capacidade de carga para 26 toneladas técnicas.
• Sem suspensor pneumático.
EIXOS:
• Marca Suspensys
• Dois eixos tubulares a disco de 5/8” de espessura,
• Capacidade para 13 toneladas cada um,
• Com 09 rodas de aço 9:00 x 22,5”.
• Com 09 pneus Pirelli 12Rx22,5”.

ACOPLE:
• Marca Jost
• Pino rei flangeado de 2”,
• Para cavalo mecânico 6x4
• Altura de quinta-roda de 1.300mm.
APARELHO DE LEVANTAMENTO:
• Marca Jost
• Mecânico de duas velocidades,
• Modelo V 280T, com 24 tons de capacidade de elevação e 50 tons estática.
INSTALAÇÃO PNEUMATICA:
• Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alivio.
INSTALAÇÃO ELETRICA:
• LED 24 volts
• Luzes de direção, posição, retrocesso e freios, modelo LED.
• Tomada elétrica de 7 vias.
• Com 5 lâmpadas laterais de cada lado.
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 Poliuretânica em uma cor, a critério do cliente,
• Com cera protetora anti-maresia.
ACESSORIOS:
• Caixa para ferramentas,
• Caixa de lona
• Lona 4,70 x 14,70m laranja/preta,
• Para lamas reforçados,
• Porta estepe para 2 pneus, com chaves de roda;
• Com 01 reservatório de combustível de 600 lts.
• 01 reservatório de água
• Sem caixa de rancho.
CARGA RECOMENDADA:
• Carga seca em geral.

