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Tipo: basculante
Chassis: alumínio
Caixa: alumínio
Comprimento útil: de 9,70m a 11,30m
Altura útil: de 1,90m a 2,30m

V
M

Volumes: de 44,5 a 64m3
Tara: a partir de 5500kg
Utilização: areia, cascalhos, asfalto, lama…

• Laterais de duplo perfil: estética do veículo mantém-se, impactos interiores não são visíveis no exterior Opções disponíveis
para uma utilização ótima !
• Gradiente de espessura: longevidade melhorada: o
• Lona de piso para produtos pegajosos na dianteira direita
material é mais concentrado nas áreas de maior des(patente n° FR2976532)
gaste

• Lona lateral ou elétrica EASYTARP

• Chassis de alumínio: robusto e otimizado para volume • Cores e personalização ilimitados
• Portas traseiras de acordo com as suas necessidades
e estabilidade
• Diferentes espessuras de paredes (fundo e laterais)
• Passagem integral: largura de passagem de 2410mm
• Opções disponíveis para uma utilização ótima
para todas as configurações de portas
• ...

Veja as nossas diversas opções em www.benalu.com
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.
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Faces laterais únicas!
Porta universal
Lona lateral
Soldadura contínua
Cilindro encastrado

Inovação
BENALU
Uma espessura progressiva única! A
tecnologia de «dupla pele» permite
fazer variar a espessura interior do veículo em altura.

Porta universal simples com diversas
espessuras, fecho com trancas e janela
de visita em opção.

Lona lateral fixada com cintas que se
adapta a todo o tipo de portas
Procedimento de soldadura continua
que garante uma estanquicidade perfeita ao nível das montagens

Dispositivos de restos de origem
animal

Lona EASYTARP
Porta especifica para a
beterraba

Cilindro a óleo encastrado que otimiza
o volume total

Lona de piso
Luzes LED design

sivo
Exclu LU
BENA
Mais de 15 equipamentos adaptados
especificamente ao transporte de carcaças e outros restos de origem animal.

ação
Inov LU
N
BE A
Lona EASYTARP elétrica totalmente
automatizada com comando. (patente
n°EP2878551)

Porta inovadora especialmente concebida para o transporte de beterraba

ação
Inov LU
N
BE A
Dispositivo de lona de piso concebido
para facilitar o escoamento de produtos
colantes e assegurar total segurança
(patente nº FR2976532)

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

Luzes completas em LED que oferecem
um consumo de energia menor e um
design particularmente bem sucedido

Chassis 100% em alumínio.
Otimização do volume e melhoria
da estabilidade.

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.

