
Mais tempo rodando.

BITREM
PORTA CONTÊINER 9E

DESL
Linha Porta Contêiner

Aplicação: Transporte de contêiner

A linha Porta Contêiner NOMA Titanium, se destaca por sua leveza, design inovador e tecnologias
desenvolvidas para melhor segurança e funcionamento do implemento, resultando em grande desempenho e
benefícios a seus usuários. A linha conta com maior durabilidade e resistência devido ao chassi reforçado, e,

devido usarmos para-lamas individuais, garante a maior proteção e limpeza do contêiner. Durabilidade, leveza
e design inovador. Para choque e pé de apoio com novo sistema de fixação, proporcionando maior

resistência. Caixa de mantimentos e Caixa de ferramentas com design atualizado e menor tara. Possibilidade
de transporte do contêiner fora da área portuária, com a instalação de pinos de fixação (certificados pelo

Inmetro). Suporte estepe conta com novo design: perfis estruturados junto ao sistema parafusado, garantindo
maior segurança viária e maior vida útil.

VANTAGENS
Os implementos da Geração Titanium apresentam ao mercado um NOVO DESIGN, muito mais moderno e
funcional. Totalmente CONECTADA COM A OPERAÇÃO do cliente e projetada para oferecer ainda mais

benefícios ao transportador, a Geração Titanium proporciona FACILIDADE E MENOR CUSTO DE
MANUTENÇÃO. Isso só é possível devido à MAIOR RESISTÊNCIA e DURABILIDADE DE COMPONENTES, o

que reduz o número de paradas não programadas e garante maior DISPONIBILIDADE do implemento.
Confirmando a ROBUSTEZ e LEVEZA dos implementos Noma, a Titanium vai além e traz ainda mais

PERFORMANCE, SEGURANÇA VEICULAR E OPERACIONAL.





Especificações Técnicas

PESO
S ESTIM

A
D

O
S

1. V
eículo Trator 6x4: 9.500 kg.

2. Bitrem
 Porta Contêiner 40" 12 Pinos (com

 25 pneus 295/80R22,5): 13.505 kg.

3. PBTC***: Lim
itado para 72.000 kg.

4. Carga Líquida: 49.000 kg.

A N
om

a do B
rasil S/A reserva-se o direito de, sem

 aviso prévio, fazer todas as alterações que julgar necessárias para o aperfeiçoam
ento dos seus produtos. Em

 caso de carga com
 tam

anhos específicos, consulte o departam
ento com

ercial da N
om

a. As
fotos e desenhos são para fins ilustrativos e todas as m

edidas são de referência.


