
VOCÊ SABE COMO É A 
PRODUÇÃO DE CARRETAS 

PARA TRANSPORTE?

Fique por dentro do mercado
digital.agrishow.com.br

Conheça a Agrishow
www.agrishow.com.br

PARA CADA TIPO DE TRANSPORTE EXISTE UM 
PRODUTO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO

PROCESSO COMEÇA EM BOBINAS

ROCAMBOLES 
DE AÇO

que pesam entre 
10 e 12 toneladas

DESBOBINADERIA
 abre os rolos

Pedaços de aço cortados 
em tamanho padrão 

chamados de
BLANKS

Para cada finalidade um processo:
PRENSA • CORTE • DOBRA

O corte e armazenagem das peças é feito em um 
moderno sistema totalmente automatizado.

Mergulham três vezes em uma 
espécie de piscina aquecida para 
LIMPEZA, TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO E TINTA

ROBÔS
executam soldagem e dobra 
das peças mais complexas. 

Processo de PINTURA Duratech 
Padrão automotivo patenteado 

pela Randon

SOLDA E 
MONTAGEM DAS 

CAIXAS DE
CARGA E CHASSIS

cada blank pesa 
até 200 quilos

Os Blanks são 
EMPILHADOS

Depois de resfriar as peças 
recebem acabamento final com 
PINTURA LIQUIDA 
OU A PÓ.

Os GRANELEIROS são montados peça por peça com paineis 
com a tecnologia Ecoplate, livre de madeira e totalmente reciclável.  

SOBRE A RANDON
Maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina, e entre as 10 maiores do 

mundo, a Randon S.A. – Divisão Implementos já tem mais de sete décadas de atuação e já 
entregou mais de 460 mil unidades para mais de 100 países.

Em seu portfólio de produtos a Randon apresenta diferentes tipos de equipamentos entre reboques, 
semirreboques e carrocerias, nas modalidades graneleiro, carga seca, tanque, basculante, silo, 

frigorífico, canavieiro, florestal, sider e furgão, entre outros.
Além de uma Rede Internacional, no Brasil a empresa conta com uma sólida Rede de Distribuidores 

que está estrategicamente localizada em mais de 80 pontos do país e é líder no segmento.
Sempre criando soluções para atender às demandas do transporte de cargas através de produtos e 

inovações tecnológicas, a história da expansão desse segmento no país e no exterior está 
diretamente ligada à evolução da Randon Implementos, que hoje é um player mundialmente 

reconhecido.
Por tudo isso, a Randon é a opção ideal para quem busca qualidade, segurança e rentabilidade, 

Depois da pintura por 
mergulho as peças vão 
para uma ESTUFA a 

duzentos graus 
Celsius.

As peças recebem 
CARGA 
ELÉTRICA 
NEGATIVA 

E A TINTA POSITIVA, 
como os opostos se atraem 
a tinta cobre cada milímetro.

BASCULANTE 
areia e brita

LÍQUIDO
de combustível a leite

EXISTEM AINDA:
Canavieiro • Cana de açúcar
Florestal • Toras de 
Reflorestamento
Frigorífico • Cargas que 
precisam de controle na 
temperatura entre outros. 

GRANELEIRO 
Grans e cargas 

em geral

PRODUTO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO

BASCULANTE GRANELEIRO LÍQUIDO EXISTEM AINDA:

temperatura entre outros. 


