
Mais tempo rodando.

SR
FURGÃO FRIGORÍFICO
14.600 6X2 3E SMEC

Linha Furgão Frigorífico
Aplicação: Transporte de cargas paletizadas e

volumétrica.

Produto construído com alta tecnologia, proporcionando resistência, robustez, baixo peso e com design
inovador. Características para atender ao exigente mercado de cargas que necessitam de temperatura

controlada.

VANTAGENS
Os implementos da Geração Titanium apresentam ao mercado um NOVO DESIGN, muito mais moderno e
funcional. Totalmente CONECTADA COM A OPERAÇÃO do cliente e projetada para oferecer ainda mais

benefícios ao transportador, a Geração Titanium proporciona FACILIDADE E MENOR CUSTO DE
MANUTENÇÃO. Isso só é possível devido à MAIOR RESISTÊNCIA e DURABILIDADE DE COMPONENTES, o

que reduz o número de paradas não programadas e garante maior DISPONIBILIDADE do implemento.
Confirmando a ROBUSTEZ e LEVEZA dos implementos Noma, a Titanium vai além e traz ainda mais

PERFORMANCE, SEGURANÇA VEICULAR E OPERACIONAL.



Especificações Técnicas

LA
TERA

IS CA
IXA

 D
E CA

RG
A

D
esenvolvidos com

 o conceito de
painéis e processo de injeção do
poliuretano na posição horizontal,
garantindo m

elhor controle na
aplicação do m

aterial proporcionando
m

aior qualidade. M
ontagem

 interna
com

 perfis em
 aço galvanizado do tipo

ôm
ega posicionados com

 espaçam
ento

reduzido, garantindo m
aior resistência.

Laterais Fixadas no C
hassi por m

eio de
parafusos, facilitando a m

anutenção,
quando necessário. Revestim

ento
interno em

 fibra de vidro, m
aterial este

sem
 odor com

 excelente resistência e
facilidade de higienização.
Revestim

ento externo em
 D

uralum
ínio

Pré pintado e frisadas proporcionando
resistência e ótim

o aspecto visual.

PISO
Em

 alum
ínio com

 geom
etria tipo “T” e

altura de 32m
m

. M
ais resistente

com
parado aos outros m

odelos
utilizados no m

ercado, garantindo
m

aior perform
ance na operação

quando utilizado em
pilhadeiras na

operação. Sua geom
etria perm

ite
m

elhor circulação do ar frio
conservando a carga transportada.

Q
U

A
D

RO
TRA

SEIRO
/PO

RTA
S

C
onfeccionados em

 perfis de aço inox
para m

aior durabilidade e adequado
as condições da operação frigorífica.
Portas com

 m
ontagem

 tipo sanduíche
com

 abertura total e vedação de
borracha em

 todo o contorno
garantindo a tem

peratura na parte
interna da caixa de carga.

FRO
N

TA
L

Estrutura interna em
 aço carbono

reforçado, desenvolvido para atender
diversos m

odelos de aparelho de
refrigeração. C

ontorno externo em
alum

ínio, isolam
ento em

 poliuretano.
Parte interna com

posta com
 grade

interna estruturada para proteção do
m

otor.

PESO
S ESTIM

A
D

O
S

1. V
eículo Trator 6x2: 8.800 kg.

2. Sem
irreboque Furgão Frigorífico 14.600 (Com

 13 pneus 295/80R22,5+A
parelho de refrigeração): 10.400 kg.

3. PBTC***: 48.500 kg.

4. Carga Líquida: 29.300 kg.

A N
om

a do B
rasil S/A reserva-se o direito de, sem

 aviso prévio, fazer todas as alterações que julgar necessárias para o aperfeiçoam
ento dos seus produtos. Em

 caso de carga com
 tam

anhos
específicos, consulte o departam

ento com
ercial da N

om
a. As fotos e desenhos são para fins ilustrativos e todas as m

edidas são de referência.


