Semirreboques
Rossetti
para
transportar com

qualidade,
credibilidade
e durabilidade.

Liderança
Inovadora.

A criação dos produtos inicia-se com profundos estudos e simulações
virtuais, que permitem o desenvolvimento dentro dos parâmetros exigidos.
Além da utilização de modernos sistemas e programas, o departamento de
engenharia conta também com auxílio do pessoal de campo, que acompanha o
desempenho dos equipamentos junto aos clientes. Este apoio pós-venda
fornece subsídios fundamentais para garantir a excelente qualidade e o
contínuo aperfeiçoamento das linhas de produtos e serviço.

Rebaixado
Leve e robusto,
adequado ao
transporte de
granéis em geral,
inclusive
mineração leve,
tendo PBT de 41,5T
(4x2)

ou 45T (6x2)

em que o peso final
do produto
precisa ser
controlado.
Capacidades de 16 a 35m³

Meia Cana
Seu formato permite
um escoamento
mais fácil e rápido.
Caixa de carga
fabricada em
aço super
resistente ao
desgaste.
Tendo PBT de
41,5T (4x2) ou
45T (6x2).
É ideal para
aplicações
na lei de balança.

Capacidades de 16 a 30m³

União dos conceitos de produto LEVE e com TECNOLOGIA
moderna. São equipamentos fabricados em aço de ultra-alta
resistência, permitindo assim a redução de espessuras e, por
consequência, a tara do equipamento, o que possibilita
transportar mais carga por viagem. Sempre a melhor opção
para aplicações na lei de balança.

Vanderléia
Conhecido popularmente como “Vanderléia”, permite até 30% a mais de “carga
líquida” se comparado aos semirreboques tradicionais, tendo 53T de PBT, em 3
eixos distanciados, com o primeiro direcional pneumático. Oferece total
segurança durante o basculamento parado ou em movimento.

Basculamento Lateral

Capacidades de 20 e 25m³

Leve e robusto, adequado ao transporte de granéis em geral, inclusive para
mineração leve, em que o peso final do produto precisa ser controlado.
Seu formato permite um escoamento mais fácil e rápido. Totalmente fabricado em
aço de alta resistência, possui inclinômetro digital de série e operação idêntica
aos semirreboques convencionais. Ideal para aplicações na lei de balança.
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Carga Geral: Leve e robusto para cargas gerais.
Capacidades de 20, 25, 30, 35, 40 e 45m³

Graneleiro: Mais leve, com chapas mais finas.
Capacidades de 40 e 46m³

Basculamento Traseiro

Bitrem
Adequado ao transporte
de granéis em geral,
permite o transporte
maior de carga líquida
em relação ao
semirreboque de
três eixos, com
PBT de 57T.
É uma
alternativa
adequada
ao
transporte
de cargas em
distâncias mais longas.
Capacidades de 20 e 25m³

Rodotrem
Adequado para o transporte em longas distâncias, porém, somente por
itinerários e vias que permitam composição de 74t de pbt. Fabricado em aço
de alta resistência, possui engate esférico e cambão rígido. Disponível nas
versões intercambiáveis ou não.

Carga Geral: Leve e robusto para cargas gerais.
Capacidades de 20, 30 e 35m³

Graneleiro: Mais leve, com chapas mais finas.
Capacidades de 30, 32 e 35m³

Grandes Volumes
Sua principal
aplicação é o
transporte de
materiais de
baixo peso
específico tais
como lixo,
sucata, aparas,
cavacos de
madeira etc.

Capacidades de 50, 55 e 66m³

Rebaixado - std
Robusto e
adequado ao
transporte de
granéis em
geral, inclusive
para mineração
leve, em que a
capacidade
técnica é o mais
importante.

Capacidades de 20, 25, 30 e 35m³

Guarulhos - SP

Betim - MG

Com instalações em 3 plantas localizadas em Guarulhos(SP), Betim(MG) e
Itaquaquecetuba(SP) a Rossetti dispõe de um total de 242.000 m², sendo
aproximadamente 50.000 m² de área construída, destinada à fabricação e
montagem de toda linha de produtos.

Matriz - SP
Estrada Água Chata, 3715
Bonsucesso-Guarulhos - SP -07251-000
Tel.: (11) 2191-0900

www.rossetti.com.br

Fábrica I - MG
Rodovia BR 381 - KM 484,5
Monte Líbano - Betim - MG - 32550-00
Tel.: (31) 2191-1200
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rossetti@rossetti.com.br

