
Mais tempo rodando.

SR
FURGÃO 6X2/4X2 3E

SMEC
Linha Furgão

Aplicação: Para transporte de cargas
paletizadas, fracionadas, sacas, fardos e

cargas em geral.

Soluções inteligentes e completas que facilitam a operação e trazem rentabilidade ao negócio. Assoalho em
chapa xadrez, reforçado com perfis do tipo cartola em toda a extensão do piso. Duas opções de pino-rei.

Porta-estepe para dois pneus. Ripamento interno em perfil de aço galvanizado, garantindo um ambiente livre de
fungos e bactérias. Barramentos para amarração de carga nas laterais. Teto confeccionado com chapa única
de alumínio, sem emendas. Acessórios e componentes cuidadosamente pesquisados e projetados para atender

as necessidades da operação de transporte de cargas paletizadas ou em racks.

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

FU
N

CIO
N

A
LID

A
D

E E
RESISTÊN

CIA
Q

uatro barram
entos para am

arração de
carga (dois em

 cada lateral) oferecidos
com

o itens de série. Perfis do tipo cartola
na sustentação do piso. A

ssoalho
confeccionado em

 chapa xadrez, que
reduz o risco de deslocam

ento não
intencional da carga e é resistente à
operação com

 em
pilhadeiras.

SU
SPEN

SÃ
O

Suspensão com
 m

enor núm
ero de

com
ponentes e utilização de m

ateriais
com

 m
aior resistência. M

anutenção
facilitada e robustez.

SISTEM
A

 SA
FE LIG

H
T

M
ateriais altam

ente resistentes ao
envelhecim

ento e à im
pactos. Lanterna

de m
archa-a-ré com

 m
aior área de

alcance. Lanterna de posição traseira
com

 m
aior área ilum

inada e assinatura
visual única. Lanternas de posição lateral
m

ais visíveis para o m
otorista. Lanternas

de posição lateral sincronizadas com
 a

função indicadora de direção da
lanterna traseira.

TETO
C

onstruído com
 perfis de aço

galvanizado e de alum
ínio, que reduzem

peso e aum
entam

 a resistência à
corrosão. C

hapa de fecham
ento do teto

constituída de um
a peça única em

alum
ínio, sem

 em
endas, elim

inando
pontos de entrada de água.

D
ESIG

N
D

esenvolvido em
 colaboração com

 a
italiana ITA

LD
ESIG

N
. O

s desenhos do
conjunto traseiro e acessórios foram
harm

onizados e proporcionam
 um

a
assinatura visual única, alinhada com

 as
últim

as tendências m
undiais para

veículos de transporte.

CO
M

PO
N

EN
TES

Lonas de freio com
 fibra de carbono em

sua com
posição, o que garante m

aior
eficiência de frenagem

, durabilidade e
m

enor custo de m
anutenção. Rolam

entos
grandes e iguais, que reduzem

 a
quantidade de estoque de itens de
reposição e facilitam

 a m
anutenção.

C
onectores elétricos selados e de fácil

disponibilidade.

PO
RTA

S TRA
SEIRA

S
C

om
 varões duplos de travam

ento, m
ais

seguros, resistentes e oferecidos de série.
D

obradiças em
 alum

ínio e fecham
ento

externo com
 painéis do tipo EcoTech,

que reduzem
 peso e com

 alta
durabilidade.

PA
RA

LA
M

A
S

C
onfeccionados com

 m
ateriais de alta

qualidade e resistência. Exclusivo e
inovador sistem

a de encaixe e de
fixação com

 um
 único parafuso, que

perm
ite a troca rápida de apenas

m
etade do paralam

a e reduz os custos
operacionais com

 m
anutenção e facilita

a reposição.

PESO
S ESTIM

A
D

O
S

1. V
eículo Trator 6x2: 8.800 kg.

2. Sem
irreboque Furgão 15.500 (com

 13 pneus 295/80R22,5): 9.230 kg

3. PBTC***: 48.500 kg.

4. Carga Líquida: 30.470 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.


