SEMI REBOQUE CARREGA TUDO PLANO, 03 EIXOS,45 TONELADAS.
MODELO: SR-CT-PL-03-45

FOTO ILUSTRATIVA

DIMENSÕES:
•
•
•
•
•
•

Comprimento total................................
Comprimento da plataforma útil..............
Largura total...........................................
Altura da plataforma...............................
Tara estimada..........................................
Capacidade de carga técnica.................

13,800 mm
6,000mm
2,800 mm
1,100 mm
9.700 kg
45.000 kg

CHASSI:
• Construído em perfis de aço estrutural com longarinas viga “I”, travessas e fechamentos laterais
perfil “U”;
PLATAFORMA DE CARGA:
• Modelo plano.
• Plataforma útil de 6.000 x 2.800mm.
• Piso madeira de lei espessura 50 mm.
• Traseira anti derrapante, com inclinação para acesso de máquinas.
• Com rampas de acesso na traseira de acionamento manual por molas.
• Argolas laterais para amarração da carga.
• Com alargadores 200mm em cada lateral.
• Com cobertura sobre pneus.
SUSPENSÃO:
• Marca Suspensys, modelo balancim com feixe de molas
• Capacidade de carga de 39 t técnicas.
• Sem suspensor pneumático.
EIXOS:
• Marca Suspensys
• 03 Eixos tubulares a disco de 5/8” de espessura,
• 13 t de capacidade cada um
• 13 rodas 9:00x22,5”
• 13 pneus Pirelli 12Rx22,5”.

ACOPLAMENTO:
• Marca Jost
• Para caminhão 6x4
• Pino rei flangeado de 2”,
APARELHO DE LEVANTAMENTO:
• Pés de apoio telescópico com regulagem de altura e acionamento manual.
INSTALAÇÃO PNEUMATICA:
• Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alivio.
INSTALAÇÃO ELETRICA:
• LED 24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios.
• Tomada elétrica de 7 vias.
FREIOS:
• A ar comprimido, serie "Q Plus" Master / Meritor com patim de 16.1/2"x8".
• Câmarade freio 30".
• Compensador de freio manual.
• Sistema de freio de segurança (Spring brake).
PINTURA:
• Pintura Poliuretânica em amarelo Caterpillar ou a critério do cliente.
• Com cera protetora para frete marítimo.
ACESSORIOS:
• Apara-barro de borracha,
• Pára-choque traseiro fixo,
• Caixa para ferramentas,
• Porta estepe para 2 pneus sobre o pescoço e
• Chave de roda
• Rampas de acionamento manual.
CARGA RECOMENDADA:
• Cargas indivisíveis em geral.

