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Pode ser utilizado em todos os

tipos de caminhão, tendo como

benefícios a rapidez e a agilidade

na re t i rada da lona e ,

principalmente, a segurança do

operador, que ac iona o

equipamento à distância. Seu

comprimento é de 16 m, com

deslocamento vertical de 5 m e

deslocamento horizontal de 4 m.

O tempo de deslocamento

horizontal é de 15 s e vertical é

de 40 s.

Projetada para possibilitar o acesso

do operador ao longo de toda a

lateral do caminhão para remover ou

colocar a lona, com rapidez e

praticidade. Possui duas torres

elevadoras e uma plataforma com

guarda corpo e telhado, em cada lado

do caminhão.

Desenvolvido para romper as cargas que se

compactam durante o transporte, como

açúcar, farelos, fertilizantes, caroço de

algodão, milho em espiga, ureia, entre

outros. O equipamento, durante o processo

de basculamento e descarga, funciona

como uma “alavanca”, empurrando através

de acionamento hidráulico, a carga a favor

da gravidade.
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