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• Laterais de duplo perfil: estética do veículo man-

tém-se, impactos interiores não são visíveis no exterior

• Gradiente de espessura: longevidade melhorada: o 

material é mais concentrado nas áreas de maior des-

gaste

• Chassis de alumínio: robusto e adaptado a pisos 

acidentados

• Para-choques: Ultra compacto, versátil e especial-

mente adaptado para a utilização final

Opções disponíveis para 

uma utilização ótima !

• Isolamento especialmente concebido para laterais de 

duplo perfil

• Lona longitudinal ou lateral

• Cores e personalização ilimitados

• Portas traseiras de acordo com as suas necessidades

• Diferentes espessuras de laterais e fundos

• ...

Veja as nossas diversas opções em www.benalu.com

SIDERALE
Uma tecnologia única!

www.benalu.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Tipo: basculante

Chassis: alumínio

Caixa: alumínio

Comprimento útil: de 7,5m a 9,20m

Altura útil: de 1,40m a 1,56m

Volumes: de 25 a 35m3

Utilização: areia, cascalhos, asfalto, lama…

Tara: a partir de 4750kg



Ed. 2017 - As fotografias não são contratuais. Na permanente preocupação da evolução de seus produtos, a empresa BENALU reserva-se o direito de modificar as especificações de seus materiais sem aviso prévio. Não jogue na via pública.

SIDERALE
Uma tecnologia única!

Cilindro integrado

Lona longitudinal

Soldadura contínua

Lona longitudinal por cabo com coman-
do manual ou elétrico

Procedimento de soldadura continua 
que garante uma estanquicidade perfei-
ta ao nível das montagens Cilindro a óleo solidamente fixado que 

garante uma robustez adaptada para 
construção e obras públicas
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Porta universal

Porta universal com fecho por trancas e 
janela de visita em opção

Faces laterais únicas!

Uma espessura progressiva única! A 
tecnologia de «dupla pele» permite 
fazer variar a espessura interior do 

veículo em altura.

Isolamento

Luzes LED design

Tecnologia de isolamento térmico
especialmente projetado para as nossas 
paredes de dupla pele! Luzes completas em LED que oferecem 

um consumo de energia menor e um de-
sign particularmente bem sucedido Porta hidráulica simples ou duplo efeito 

com abertura de grande ângulo.  

Proteção de lona

Tampa de proteção de lona em alumínio 
adaptado para a construção e obras 
públicas

Para-choques pneumático

Para-choques ultra compacto espe-
cialmente concebido para se adaptar a 
máquinas espalhadoras

Chassis reforçado 100% alumínio 
Especialmente concebido para 

construção e obras públicas

Porta hidráulica

Zona Industrial de Santarém, Rua Conde da 
Ribeira Grande   -   2005-002 SANTAREM

MAIL : geral@roques.pt
SITE : www.roques.pt
TEL : Santarèm 243 359 000
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