
BAÚ LONADO



BAÚ LONADO
RECRUSUL

AGILIDADE E
GANHOS EM SEU
TRANSPORTE



•  Em aço estrutural com longarinas tipo “I”.

•  Travessas passantes em formato “Z”, que apoiam o 
assoalho por completo.

•  Frontal metálica plana.

•  Arcos do teto treliçados e parafusados ao trilho.

•  Porta traseira com 04 varões.

•  Quadro traseiro parafusado à estrutura do chassi.

•  Fueiros removíveis, que facilitam a carga e descarga.

•  Travessas de contenção removíveis em aço 
galvanizado.

•  Esperas nos fueiros para até 04 travessas de 
contenção por vão.

•  Fechamento superior em material polimérico, para a 
vedação da caixa de carga.

•  Batentes de borracha no quadro traseiro e na coluna 
do para-choque.

•  Cortinas laterais revestidas com PVC ativado, 
laqueado em ambos os lados. 

CHASSI

CAIXA DE CARGA



•  Forjados e isentos de emendas, com espessura de 
parede de 14mm.

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

•   Com suportes estampados e sem emendas. Sistema 
de balancim com eixo de giro reforçado, montado com 
molas semielípticas.

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

•  Faixas refletivas laterais fixadas na estrutura do 
chassi.

•  Fivelas de amarração da lona dispostas ao longo do 
produto.

•  Trilho de alumínio.

EIXOS

ROLAMENTOS

SUSPENSÃO MECÂNICA



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

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

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

•  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 chapa xadrez 4,75mm.
•  Barril de água.
•  Caixa de ferramentas.
•  Caixa de mantimentos super luxo.
•  Porta-estepe tipo cesto.

ITENS DE SÉRIE



•  Assoalho chapa xadrez 3mm.
•  Assoalho em ômega/madeira de lei 30mm.
•  Roda de alumínio.
•  Sistema elétrico internacional.
•  Suspensão pneumática geminada.
•  Suspensão pneumática single.
•  Lona colorida.
•  Lona com aplicação de logomarca.

OPCIONAIS



Conheça os destaques
do Baú Lonado Recrusul:

04 fueiros laterais, que aumentam a
estruturação da caixa de carga.

Semirreboque
Baú Lonado

3 eixos



Estrutura treliçada,
que evita deslocamentos
laterais no teto.

Estrutura treliçada,
que evita deslocamentos
laterais no teto.

Recuo das sinaleiras no quadro 
traseiro, que proporcionam 
ainda mais proteção nos 
momentos de carga/descarga 
em docas.

Catraca da lona posicionada 
na frontal do implemento,
preservando o componente 
contra eventuais danos, que 
ocorrem com mais frequência 
na traseira.



Av Luiz Pasteur, 1020 • Sapucaia do Sul - RS
CEP 93212-360 • +55 51 3986.0200

www.recrusul.com.br
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