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GRANELEIRO
RECRUSUL

ROBUSTEZ NA
SUA MELHOR
VERSÃO



•  Fabricado em aço estrutural com longarinas tipo “I”.

•  Travessas passantes em formato “Z”, que garantem 
completo apoio do assoalho.

•  Contraventamentos internos (flâmulas) que equalizam 
os esforços advindos do tráfego.

•  Tampas laterais com moldura metálica e geometria 
específica para absorver o contorno da lona, evitando 
que ela rasgue.

•  Eficiente vedação da caixa de carga.

•  Fueiros metálicos com acabamentos plásticos na 
parte superior que preservam a integridade da lona.

•  Frontal da caixa de carga metálica e removível, 
tornando o produto versátil para outras aplicações.

•  Sistema de tombador traseiro para descarga em 
plataformas elevatórias. Tampa traseira com mancais de 
acomodação reforçados para absorver as cargas 
geradas pela movimentação da caixa de carga.

CHASSI

CAIXA DE CARGA



•  Com espessura de parede de 14mm, são forjados e 
isentos de emendas, o que torna o componente 
íntegro.

•  Rolamentos de rolos cônicos, com diâmetro de 
90mm. Absorve esforços axiais e radiais, propiciando 
maior vida útil ao componente.

•  Composta por suportes estampados e sem 
emendas. Com sistema de balancim com eixo de giro 
reforçado e montado com molas semi-elípticas.

•  Os suportes de mola possuem esfregas móveis e 
braços tensores compostos por terminais 
vulcanizados, que garantem a absorção dos impactos.

EIXOS

ROLAMENTOS

SUSPENSÃO MECÂNICA



•  Freios ABS, 16,5”x8”, que aliam eficiência e segurança.

•  Fabricados em polipropileno de alta resistência, com 
sistema anti-spray, que reduz a névoa provocada pela 
água na pista.

•  Dimensionado segundo requisitos da Resolução 
593/16, com lâmina de impacto otimizada, aliando 
robustez e funcionalidade.

•  100% em LED, que proporciona maior durabilidade. 
Sinaleira traseira com design inovador, luz difusa e 
pisca sequencial.

PARA-LAMAS

PARA-CHOQUE

FREIOS

SISTEMA ELÉTRICO



•  Assoalho de compensado naval 18mm.
•  Bocais de escoamento em plástico injetado.
•  Barril d’água.
•  Porta-estepe tipo cesto.
•  Correntes internas para fixação das tampas.
•  Arcos para enlonamento embutidos e lona.
•  Caixa de ferramentas.
•  Caixa de mantimentos Luxo. 

•  Assoalho chapa xadrez de 3,00mm. 
•  Assoalho chapa xadrez de 4,75mm. 
•  Assoalho em compensado naval de 22mm. 
•  Assoalho em madeira de lei de 29mm.
•  Caixa para mantimentos Standard. 
•  Catracas com cinta de nylon. 
•  Catracas de amarração de carga, com cabo de aço. 
•  Cintas de nylon para fixação das tampas laterais.  
•  Engates para contêiner:
  - 04 engates (01 de 40’ pés)
  - 08 engates (01 de 40’ pés ou 02 de 20’ pés)
•  Freio com ar comprimido 16,5”x8”.
•  Rodas de alumínio.
•  Sistema elétrico padrão internacional.
•  Suspensão pneumática.

ITENS DE SÉRIE

OPCIONAIS



NOSSO
RODOTREM É
UM DOS MAIS
LEVES DO MERCADO

Carrega mais de 50 toneladas



Dolly com Engate
por Quinta Roda

Facilita o acoplamento e 
proporciona maior estabilidade 
lateral, impactando em 
dirigibilidade e segurança.

Sistema testado e consagrado 
no Brasil há mais de 15 anos.

Com exclusivo sistema 
estabilizador do Dolly.



Semirreboque Graneleiro 3 eixos

Bitrem Graneleiro 2 eixos



Bitrem Graneleiro 3 eixos

Rodotrem Graneleiro
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