SEMIRREBOQUE CARGA SECA
3 EIXOS

PINTURA

Suspensão mecânica 3 eixos juntos à disco - Cubo Radial
Outboard - D335 – 11T;
13 rodas 8:25 x 22,5;
Suspensor pneumático no 1º eixo;
Freio ABS;
Porta estepe tipo cesto para 2 pneus;
Parachoque articulado;
Aparelho de levantamento mecânico B200G;
Paralamas em plástico com apara-barro antispray;
Apara-barro frontal;
Pino rei 2”;
Acoplamento CM 6x2 - 1 posição;
Instalação elétrica LED;
Assoalho em madeira Bétula 24mm;
Compensador de freio automático;
Faixas refletivas de segurança;
Protetor lateral;
Caixa de rancho, caixa de ferramentas e reservatório d’água;
4 catracas com cabo de aço e ganchos.

CAIXA DE CARGA
Laterais em EcoPlate2: 0,55m;
1 tira fino nas tampas laterais, traseira e frontal;
Amarração das laterais com correntes;
Adesivo degradê Randon Linha R.

Cota

Descrição

A
B
C
D
E
F
G
G
H

Comprimento total externo
Comprimento total interno
Altura da lateral
Altura total carregado
Distância entre eixos
Pino rei ao aparelho levantamento
Balanço dianteiro (4x2)
Balanço dianteiro (6x2 / 6x4)
Altura de acoplamento carregado

Caixa de carga: branco Randon (painéis EcoPlate2 + ferragens);
Chassi: Preto Parts.

OPCIONAIS
Aparelho de levantamento mecânico B280G;
Suspensor pneumático no 3º eixo (disponível somente para o SR
CS 12,40m e 13,50m com suspensão mecânica 3 eixos juntos);
4 catracas com cintas de poliéster e ganchos;
Hubodômetro;
Suspensão pneumática 3 eixos juntos à disco - D335 – 11T +
aparelho de levantamento B280S;
Suspensão 1+1+1 (1º pneumática c/ rala - 11 ton, 2º e 3º
mecânica – 13T) à disco - D335 + reforço longitudinal entre vigas;
Suspensão 1+1+1 (1º pneumática c/ rala - 11 ton, 2º e 3º
pneumática – 11T) à disco - D335 + aparelho de levantamento
B280S + reforço longitudinal entre vigas (reforço somente para
assoalho de madeira);
Caixa de rancho (para suspensão 1+1+1, disponível apenas para
comprimento 14,50m);
Arcos de enlonar;
Amarração das laterais com cintas de poliester;
Lona Ledervin (cinza ou vermelha ou azul ou preta) - logo
Randon Linha R;
Lona Sansuy (cinza ou vermelha ou azul ou preta) - logo Randon
Linha R;
Sem caixa de rancho;

Dimensões
13.500
14.000
14.500
13.640
14.140
14.630
13.554
14.054
14.544
550
1.955
1.250 (eixos juntos) - 2.440 (distânciados)
2.300
800
800
800
1.250
1.415
1.600
1.600
1.600
1.250

12.400
12.534
12.449

Unid.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

I

Altura da plataforma carregado

1.500

mm

J

Largura externa

2.600

mm

K
L

Largura interna
Bitola eixo
Rodas
Pneus

2.440
1.830
8:25 x 22,5”
295/80 R22,5

mm
mm
pol
mm

Peso aproximado c/ 13 pneus
Peso aproximado c/ 13 pneus: 1+1+1 (1º eixo
autodirecional pneumático, 2º e 3º eixos distanciados mecanicos em tandem)
Peso aproximado c/ 13 pneus: 1+1+1 (1º eixo
autodirecional pneumático,
2º e 3º eixos distanciados pneumáticos
em tandem)

6.940

7.300

7.350

7.500

kgf

7.980

8.100

8.250

8.450

kgf

7.600

7.770

7.900

8.100

kgf
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Ago/2016 - Consulte lista de opcionais para este produto. Os produtos Randon estão em contínuo
desenvolvimento, portanto as especificações técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio.

CHASSI

10

motivos para você
escolher Randon

1

A mais avançada tecnologia do
mercado a favor da sua lucratividade;

2

Maior durabilidade da pintura do chassi,
com a Tecnologia DuraTech®;

3

Resistência, durabilidade e leveza
nas laterais do implemento, através da
tecnologia EcoPlate2;

4

Redução da perda de grãos durante
ao transporte, devido à vedação total da
caixa de carga;

5

Melhor desempenho do implemento
com o balancim LubFree;

6

O melhor custo x benefício do mercado;

7

Tecnologia assegurada em testes no
maior campo de Provas da América
Latina;

8

Maior valor e velocidade de revenda
na renovação da frota;

9

Rede de atendimento distribuída
estrategicamente em todo Brasil.
Agilidade e segurança, onde você
estiver;

10

Uma completa e avançada solução
para o transporte de carga, através da
sinergia das Empresas Randon: Randon
Implementos,
Suspensys,
Fras-le,
Master, JOST e Castertech.
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