RODOTREM
GRANELEIRO
9,7+9,7M 6X4 2E
Linha Graneleira
Rodotrem

Mais tempo rodando.

Aplicação: Transporte de grãos em geral e
produtos ensacados.

Soluções inteligentes e completas que facilitam a operação e trazem rentabilidade ao negócio. Assoalho em
chapa de compensado de madeira. Tampas 800x1000 mm, confeccionadas em perfis estruturais com
acabamento de pintura E-Coat, e painéis EcoTech. Bicas de escoamento plásticas com alta resistência
mecânica e de fácil manutenção e limpeza. Acessórios e componentes cuidadosamente pesquisados e
projetados para atender as necessidades da operação de transporte de cargas de grãos e produtos
ensacados.

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

SISTEMA SAFE LIGHT

Materiais altamente resistentes ao
envelhecimento e à impactos. Lanterna de
marcha-a-ré com maior área de alcance.
Lanterna de posição traseira com maior
área iluminada. Lanternas de posição
lateral sincronizadas com a função
indicadora de direção da lanterna
traseira. Lanternas de posição lateral mais
visíveis para o motorista. Lanternas
traseiras com sistema de equalização de
pressão, que evita umidade interna.

DESIGN
Desenvolvido em colaboração com a
italiana ITAL DESIGN. Os desenhos do
conjunto traseiro e acessórios, foram
harmonizados e proporcionam uma
assinatura visual única, alinhada com as
últimas tendências mundiais de design
para veículos de transporte.

ENGATE AUTOMÁTICO

Conjunto de jotas e dobradiças com
design inovador, produzido com material
de alta performance que garante maior
resistência e durabilidade

JOTAS E DOBRADIÇAS

O sistema de engate Ringfeder possui
abertura pneumática, o que proporciona
maior segurança e menos manutenção. A
angulação que o componente oferece
permite uma facilidade no engate, mesmo
que o pino não esteja totalmente
alinhado. Além disso, o sistema facilita as
manobras e gera maior estabilidade para
a composição traseira.

PESOS ESTIMADOS
1. Veículo Trator 6x4: 9.500 kg.
2. Rodotrem Graneleiro 9.700 (com 25 pneus 295/80R22,5): 14.605 kg.
3. PBTC***: 74.000 kg.
4. Carga Líquida: 49.895 kg.

DURABILIDADE

Suspensão com menor número de
componentes e utilização de materiais
com maior resistência. Manutenção
facilitada e robustez.

TOMBADOR

O sistema de travamento do tombador
possuí pontos de travamento com
alavancas distribuídos permitindo somente
uma pessoa abrir e fechar,garantindo
maior resistência e segurança.

LONAS DE FREIO

Possuem fibra de carbono em sua
composição, o que garante maior
eficiência de frenagem, durabilidade e
menor custo de manutenção.

PLACAS ECOTECH

As tampas não sofrem corrosão ou
deformações devido a temperatura e
umidade. As ferragens são pintadas pelo
sistema E-Coat que proporciona excelente
proteção anticorrosiva em toda superfície
do perfil.

A Noma do Brasil S/A reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer todas as alterações que julgar necessárias para o aperfeiçoamento dos seus produtos. Em caso de carga com tamanhos
específicos, consulte o departamento comercial da Noma. As fotos e desenhos são para fins ilustrativos e todas as medidas são de referência.

