
Evidencia-se a sua grande resistência ao desgaste nas cargas 

mais abrasivas. 

Laterais lisos com forma em curva nos cantos inferiores 

o que permite que a carga se desprenda 

mais facilmente. 

Segurança na descarga graças ao rebaixamento 

automático da suspensão. 

Estrutura leve e aerodinâmica 

para um menor consumo 

de combustível. 

 



Chassis em aço alto limite elástico: 

Longarinas em aço de alto limite elástico STRENX 700. 

Pivot de 2” desmontável. 

Para-choques traseiro retrátil e desmontável. 

Comandos agrupados do lado esquerdo. 

Equipamento Rolante: 

Suspensão pneumática SAF INTRADISC. 

Travões de disco Ø430 mm. 

Elevador pneumático do 1º eixo com descida automática. 

Conjunto de três eixos de roda simples. 

6 Rodas 385/65 R22,5. 

Sistema de Travagem: 

Conjunto de duas vias CE com válvula corretora da travagem em função da carga. 

Conexão pneumática através de cabeças de acoplamento ISO 1728 com filtro embutido. 

Travão de estacionamento pneumático. 

Sistema de travagem EBS 2S/2M e com RSS (sistema prevenção anti capotamento e ajuda à tração). 

Sapatas de Apoio 

Telescópicas de duas velocidades com patins compensadores. 

Capacidade de elevação 24 Ton - estática 50 Ton. 

Iluminação e Sinalização 

Conectores elétricos Heptapolar ISO1185 (24N) / ISO3731 (24S). 

2 Farolins à retaguarda de 9 funções e besouro de marcha atrás. 

Luzes delimitadoras de largura à frente e de sinalização lateral. 

Placas refletoras traseiras. 

Carroçaria Basculante 

Cubicagens: 20m³ - 22m³ - 24m³ - 25m³ 

Fundo em chapa HARDOX 450 (espessura 4, 5, 6, 8 ou 10mm). 

Laterais, frontal e porta traseira em chapa HARDOX 450 
(espessura 3, 4, 5, 6 ou 8 mm). 

Taipal traseiro abertura por gravidade e fechos automáticos. 

Tesoura estabilizadora de basculamento. 

Equipamento Hidráulico 

Cilindro hidráulico frontal com válvula reguladora de pressão. 

Tratamento de Superfície e Pintura 

Decapagem por granalha de aço. 

Primário anticorrosivo, poliuretano de dois componentes. 

Acabamento em esmalte acrílico de dois componentes. 

Acessórios 

Depósito de água 30L com saboneteira. 

Guarda-lamas PVC ou palas com anti spray (no 3º eixo). 

Banzos superiores protegidos com perfil de borracha. 

Caixa de ferramenta. 

Dois Calços de roda. 

Caixa de extintor com extintor. 

Escada de acesso. 

Equipamento opcional 

Eixo direcional (3º eixo). 

Terceiro eixo elevável. 

Taipal traseiro de abertura hidráulica. 

Suporte de roda de reserva com elevador. 

Jantes em alumínio. 

Cobertura em lona de acionamento manual ou elétrico. 

Camara de marcha atrás. 


