
SEMIRREBOQUE SIDER 
TRANSPORTE DE BEBIDAS



Maior Capacidade de 
Carga Líquida
A suspensão do semirreboque sider para 26 e 
28 paletes, composta por eixos distanciados,  
oferece ao transportador maior aproveitamen-
to da carga líquida por frete em cavalo mecâ-
nico 6x2.

Porta Traseira - Auto Serviço
A disponibilidade da porta traseira do tipo Auto 
Serviço (AS) facilita a carga e descarga pois 
dá mais flexibilidade possibilitando o carrega-
mento em docas e também pelas laterais do 
semirreboque.

SeMirreboque Sider
TRANSPORTE DE BEBIDAS

Proteção da Carga
Isolamento da carga com o meio externo, para 
que as bebidas cheguem ao ponto-de-venda 
nas condições de sabor, coloração e limpe-
za desejadas pelas companhias de bebidas, 
evitando que a carga entre em contato com a 
chuva, a poeira e os raios ultravioleta.

Assoalho Ômega - Auto Serviço
Mais resistente, é utilizado para o semirrebo-
que Auto Serviço quando há necessidade de 
carregamento pelas portas traseiras com a en-
trada da paleteira no interior do semirreboque.

Agilidade nas operações de Carga e 
descarga
Sistema de amarração através de asas pneu-
máticas que aumentam a agilidade na amar-
ração da carga, reduzindo tempo e custos de 
operação. Cada asa movimenta-se através de 
pistão pneumático com auxílio de guias, para 
que seja suspensa de maneira uniforme, e pos-
suem cintas que são fixadas à base do produto 
aumentando a segurança, evitando possíveis 
quedas. Além disso, o sistema permite traba-
lhar com alturas de cargas variadas entre 1,40m 
e 2,00m (PET, lata, long neck, garrafa, etc).

Tecnologia e Segurança
Assoalho de aço favorecendo o aproveitamen-
to de carga líquida. Possui também espinha 
central que atua na ancoragem do palete con-
tribuindo para a segurança total no transporte.



SeMirreboque Sider
TRANSPORTE DE BEBIDAS

DESCRITIVO
CHASSi:
•  Plano com viga “I” e travessas passantes asa delta;
•  Suspensão 3 eixos distanciados (1+1+1) sendo o 1º eixo autodirecional pneumático e o 2º e 3º 

eixos mecânicos;
•  Rodado a disco 335 inboard 13t; 
•  13 rodas de aço 8,25x22,5”;
•  Suspensor Pneumático no 1º eixo;
•  Instalação elétrica com lâmpadas em LED, padrão Brasil;
•  Freio ABS;
• Compensador de freio automático;
• Acoplamento 6x2 - duas posições;
• Pino-rei flangeado 2”;
• Aparelho de levantamento mecânico B280G;
• Parachoque articulado;
• Paralamas em plástico com apara barro anti-spray;
• Porta estepe tipo cesto;
• Assoalho em chapa de aço frisado;
• Protetor lateral.

CAiXA de CArGA:
•  Painel dianteiro e traseiro (sem porta) em chapa de aço pintados em única cor acompanhando 

a cor da lona lateral;
• Laterais em lona vinílica uma cor (sem letreiro ou impressão);
• Teto composto por estrutura tubular e coberto com lona vinílica branca;
• Divisória central reta através de tubos com secção retangular;
•  Sistema amarração através de asas, pantográfico e pneumático, com 20 catracas e cintas de 

amarração;
• Sistema de tensionamento vertical da lona através de central lock;
• Revestimento interno dos painéis em virola de 6,0mm / 1,4mm;
• Faixas refletivas de segurança;
• Livra-fio;
• Revestimento em carpete nas asas/costaneiras e na divisória central;
•  Obs.: o Sider de Bebidas do tipo Auto Serviço (AS) possui porta traseira, assoalho ômega com 

madeira e eixo autodirecional.

PiNTurA
• Chassi e piso na cor padrão de fábrica, preto parts, tecnologia DuraTech®.

Cota Denominação Dimensão Unidade

A Comprimento Nominal 14.150 15.200 mm

B Comprimento interno útil 13.948 14.998 mm

C Largura externa 2.600 2.600 mm

D Altura vão livre 2.680 2.380 mm

Capacidade de paletes - Toler 20mm 26 28 paletes*

Posição do palete PBR2 Invertido Invertido -

Travamento dos paletes 3+3+3+2+2 3+3+3+3+2 -

Empilhamento máximo de caixas 7 6 caixas

Altura maior da asa pneumática 2.300 2.000 mm

Altura menor da asa pneumática 1.700 1.400 mm

Peso aproximado c/ 13 pneus 9.300 9.650 Kg

Peso aproximado c/ 13 pneus (Auto Serviço) - 9.750 Kg

* Padrão do palete PBR2 posição invertido 1050x1250mm

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

“A”
“B” “C”

“D
”

Semirreboque Sider Bebidas - 14,15 x 2,60 x Vão livre lateral 2,68m
26 Paletes - 7 caixas de empilhamento de alto.

Semirreboque Sider Bebidas - 15,20 x 2,60 x Vão livre lateral 2,38m
28 Paletes - 6 caixas de empilhamento de alto.



Semirreboque Sider Randon
a melhor opção do mercado.

Ideal para o transporte de paletes de bebidas PBR2 acomodados na posição invertido de 1.050 mm largura x 1.250 mm 
profundidade, carregados pelas laterais do semirreboque. Produto para tráfego em rodovias pavimentadas ou em boas 
condições.

uMA CoMPLeTA LiNHA CoM ALTA TeCNoLoGiA PArA TrAzer A voCê uM MuNdo de vANTAGeNS.

randon S/A implementos e Participações
Av. Abramo Randon, 770 - CEP 95055-010 - Caxias do Sul - RS

www.randon.com.br - sac@randon.com.br
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