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FAMÍLIA TANQUE ALUMÍNIO 
RANDON TRIEL-HT

MODELOS CAPACIDADE 
VOLUMÉTRICA

Bitrem 09e
67.000
68.000
70.000

SR 03e CM 8x2 50.000

SR 01+01+01 47.000
50.000

APLICAÇÃO
Ideal para o transporte de combustíveis e químicos leves.

TANQUE ALUMÍNIO RANDON TRIEL-HT,
EFICIÊNCIA PARA CARREGAR OS MELHORES RESULTADOS.
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5 6 7 8 9 104

SEGURANÇA
Proteção superior reforçada, 
trazendo maior proteção às tampas de 
inspeção e conjunto de equipamentos.

ECONOMIA DE 
COMBUSTÍVEL
Menor consumo de combustível 
devido ao design sem anéis externos, 
proporcionando melhor desempenho 
aerodinâmico.

MAIOR CAPACIDADE 
DE CARGA
Caixa de carga construída 
em alumínio estrutural, 
possibilitando mais carga 
líquida transportada.

VERSATILIDADE DURABILIDADE VISUAL
DIFERENCIADO

INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM LED

RESISTÊNCIA, 
DURABILIDADE E 
SEGURANÇA

ROBUSTEZMAIOR RANGE 
DE AFERIÇÃO Modelos com pressão de 

trabalho máxima de 175Kpa, 
permitindo o transporte de 
químicos leves e combustíveis, 
o que amplia possibilidades 
de transporte.

Chassi em aço carbono e 
caixa de carga em alumínio 
estrutural, uma combinação que 
permite o acréscimo de carga 
transportada, com a resistência 
que a operação exige.

Caixa de carga em alumínio 
natural e chassi com pintura 
poliuretânica.

Circuito elétrico 100% em LED
e chicotes antichamas, trazendo 
maior durabilidade e segurança. Suspensão pneumática com eixos fixados 

pelo sistema clamp, trazendo mais 
durabilidade ao conjunto eixo/suspensão.

Equipado com caixa de 
proteção do acionamento
das válvulas e Lubfill.Caixa de carga com geometria 

cilíndrica, trazendo mais 
versatilidade ao tanque, com 
múltiplas setas de aferição.
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Randon Triel-HT Implementos Rodoviários Ltda. 
Rod. BR 153, s/n - Km 55 - Pavimentos 03 e 04 - 99709-780 - Frinape - Erechim - RS

(54) 3520.3100 - sac@randontrielht.com.br

Na Randon, você conta com uma especializada

Acesse www.randon.com.br, clique na aba
“Distribuidores” e localize o mais próximo a você.

com peças originais e serviços de assistência 
técnica em todos os estados do Brasil.

Rede de Distribuidores

Nova planta com mais de 20 mil m², sendo 11.800 m² construídos, com a 
mais moderna tecnologia em processos;

Variedade de produtos, ampliando o portfólio de implementos rodoviários 
disponíveis.

A Randon Implementos e a Triel-HT somaram forças para criar uma nova 
indústria, dedicada à fabricação de implementos rodoviários especiais, tanques 
em alumínio e isotérmicos.

PEÇAS

UM PORTFÓLIO NA MEDIDA CERTA
PARA SUA OPERAÇÃO


