
SEMIRREBOQUE SIDER



Nova Catraca Tensionadora
Mais facilidade e ergonomia na operação de 
abertura e fechamento da lona.

Painel Frontal em Ecoplate2
A caixa de carga é toda parafusada e o painel 
frontal conta com a tecnologia Ecoplate2, mais 
resistente e durável. 

SEMIRREBOQUE SIDER

Assoalho
Em chapa xadrez ou em madeira de Bétula, 
assoalho importado que possui alta resistência 
ao trafego de empilhadeiras e a umidade.

Foto: Wisa Plywood

Coluna Móvel Easy Lock
A consagrada coluna Easy Lock agora possui 
suporte parafusado ao chassi. Para uma ope-
ração ágil, ergonômica e segura. 

Versatilidade e Capacidade de Carga
Novo conceito de amarração no chassi, que 
é perfurado e permite inúmeras combinações 
de fixação da carga. Além de mais seguro, o 
novo Sider possui ganho de espaço interno e 
de capacidade volumétrica, com maior área de 
transbordo entre os pallets.

Pintura DuraTech
Processo e-coat + top-coat que proporciona 
maior durabilidade, melhor retenção do brilho e 
da cor na pintura do chassi.

Quadro traseiro recuado
Com design moderno, o módulo traseiro 
traz uma identidade exclusiva aos produtos  
Randon.
A instalação elétrica, totalmente em LED é de 
série, proporciona maior vida útil e segurança 
no trânsito.



SEMIRREBOQUE SIDER

DESCRITIVO
CHASSI
• Viga “I” e travessas passantes tipo asa delta;
• Suspensão mecânica 3 eixos tubulares disco - 11t cada eixo;
• Rodado a disco 335 inboard aço;
• 13 rodas 8,25x22,5”;
• Suspensor pneumático no 1º eixo;
• Acoplamento veículo 4x2 e 6x2 - 2 posições - pino rei flangeado 2”;
• Instalação elétrica com lâmpadas em LED, padrão Brasil;
• Compensador de freio automático;
• Freio ABS;
• Aparelho de levantamento mecânico B200G;
• Parachoque articulado;
• Paralamas em plástico com apara barro antispray;
• Porta estepe tipo cesto para 2 pneus;
• Assoalho em chapa xadrez de 4,75 mm;
• Sistema central lock em alumínio para tensionamento da lona no sentido vertical;
• Protetor lateral;
• Reservatório d’água;
• Caixa de ferramentas;
• Caixa de rancho;
• Batente traseiro em borracha;
• Escada traseira de acesso a caixa de carga, lado direito.

CAIXA DE CARGA:
• Painel dianteiro em Ecoplate2, com rodapé em aço galvanizado;
• Laterais em lona vinílica cor azul (sem letreiros ou impressão);
• Teto composto por estrutura tubular coberta com lona vinílica branca;
• 3 colunas Easy Lock com 16 travessas de contenção da carga (por lateral);
• Sistema de amarração: 16 cintas;
• Portas traseiras duas folhas varão duplo;
• Livra fio.

PINTURA:
• Chassi e piso na cor padrão de fábrica, preto parts, Tecnologia Duratech®;
• Laterais de lona plástica em única cor, sem letreiro ou impressão.

Nota:  A medição do vão livre lateral é feita a partir do assoalho (parte superior) até o 
trilho do teto, onde correm as lonas e colunas.

Defletor Frontal Opcional: melhora o desempenho aerodinâmico do implemento, 
reduz a área de atrito e gera entre outros benefícios, economia de combustível.

Cota Denominação Dimensões Un.

A Comprimento nominal 14.600 15.100 15.450 mm

B Comprimento interno útil 14.600 15.100 15.450 mm

C Comprimento vão livre lateral 14.285 14.785 15.135 mm

D Largura externa 2.600 2.600 2.600 mm

E Largura interna 2.525 2.525 2.525 mm

F Vão livre de largura do quadro traseiro 2.490 2.490 2.490 mm

G Altura vão livre lateral 2.700 2.700 2.700 mm

Vão livre de largura do quadro traseiro 2.690 2.690 2.690 mm

Capacidade de paletes* 28 28 30 un.

Capacidade volumétrica 100 103 105 m³

- Tara aproximada do semirreboque 9.200 9.330 9.450 kg

*Padrão do pallet PBR1 posição invertido 1000x1200mm, com tolerância de transbordo de 10mm

Os produtos Randon estão em contínuo desenvolvimento, portanto as especificações técnicas poderão 
ser alteradas sem aviso prévio




