
FRIGORÍFICO



O melhor frigorífico do mercado, com a tradição da marca Randon;

Novidades que proporcionam maior isolamento térmico e vida útil ao produto;

Alta tecnologia na injeção de poliuretano;

Maior durabilidade da pintura da chassi.

Frigorífico Randon Linha R, qualidade e resistência em todos os detalhes!

A MELHOR OPÇÃO DO MERCADO
FRIGORÍFICO RANDON LINHA R,
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Vedação nas portas traseiras 
Em borracha com quatro níveis, especial-
mente desenvolvida para baixas tempera-
turas. Isso garante alto nível de isolamento 
térmico, proporcionando maior economia 
de combustível e menor custo de manuten-
ção do aparelho de refrigeração. Abertura e 
fechamento perfeitos.

Portas traseiras 
Construídas em fibra de vidro, possuem 
trava interna de fechamento, frisos de venti-
lação para facilitar a circulação de ar e bor-
rachas de vedação com resistência ao frio. 
Preparadas para receber sistema de rastre-
amento. Injetadas em poliuretano e confe-
rem excelente isolamento térmico.

Alta tecnologia de injeção de poliuretano
O alto investimento em tecnologias no proces-
so de injeção de poliuretano proporciona maior 
eficiência ao produto, ampliando sua resistência 
estrutural e garantindo o total isolamento térmi-
co e homogeneidade da temperatura. O uso do 
poliuretano atende as especificações dos órgãos 
certificadores, pois não contem CFC (poluente 
que afeta a camada de ozônio), além de ser retar-
dante a chama, ou seja, mesmo quando exposto 
ao fogo o mesmo não se propaga.

Revestimento interno 
Específico para o transporte de alimentos, o re-
vestimento interno é em fibra de vidro, sem odor, 
com grande resistência e de fácil limpeza, garan-
tindo mais segurança e higiene a carga.

Piso em aluminio perfil “T” 
Com altura de 32mm, possui ótima resistência 
estrutural, possibilita maior circulação de ar frio 
em toda a caixa de carga, garantindo temperatura 
uniforme. Além disso proporciona excelente de-
sempenho nas operações de carga e descarga.

Revestimento externo 
Em duralumínio frisado e pré-pintado, com 
contorno em alumínio tratado termicamente. 
Os rebites são fixados verticalmente de uma 
só vez. Isso oferece ótima resistência, dura-
bilidade, menor peso e não exige pintura.
A fixação das laterais da caixa de carga na 
base é feita através de parafusos, permitin-
do fácil manutenção entre os painéis, agili-
zando a remoção da caixa de carga, caso 
necessário.
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Aparabarro antispray 
Garante mais segurança para o motorista do 
implemento e para os motoristas de veículos 
próximos, pois diminui a projeção da água.

Caixa de rancho isotérmica  
(opcional)
Isotérmica mais leve, ampla e com design ino-
vador, oferece porta talheres, porta copos e 
maior praticidade para abrir e fechar a tampa. 
Destaque também para os sistemas anticon-
densação e de isolamento térmico, com uma 
excelente vedação.

Pintura DuraTech®
Processo e-coat + top-coat, proporciona 
maior durabilidade, melhor retenção do brilho 
e da cor na pintura do chassi, na cor padrão 
de fábrica.

Traseira com sinaleira LED
Com design, moderno e arrojado, o Módulo In-
tegrado Traseiro é um grande diferencial, con-
ferindo uma identidade exclusiva aos produtos 
Randon.
A instalação elétrica, totalmente em LED, de 
série, que proporciona maior vida útil e muito 
mais segurança.

FRIGORÍFICO
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Suspensão de bitola larga 
Confere maior estabilidade ao produto e se-
gurança no transporte.

Protetores laterais
Parafusados ao chassi garantem maior segu-
rança ao condutor e a outros veículos. O uso 
de materiais alternativos traz menor impacto 
ao peso do equipamento e facilitam o seu ma-
nuseio.



DESCRITIVO
CHASSI
•  Plano com viga “I” e travessas passantes;
•  Suspensão mecânica 3 eixos 11t disco;
•  13 rodas 8.25x22.5”;
•  Instalação elétrica padrão Internacional;
•  Instalação pneumática;
•  Assoalho alumínio perfil “T”;
•  Suspensor pneumático no 1º eixo;
•  Parachoque articulado;
•  Paralamas plásticos com apara-barro antispray;
•  Porta estepe traseiro tipo cesto para 2 pneus;
•  Aparelho de levantamento mecânico JOST B280G;
•  Acoplamento 6x2 - duas posições;
•  Compensador de freio automático;
•  Freio ABS;
•  Caixa de rancho;
•  Caixa de ferramentas;
•  Reservatório d’água;
•  Tanque de combustível, 210 litros, em plástico;
•  Protetor lateral.

CAIXA DE CARGA
•  Revestimento externo em alumínio frisado pré-pintado;
•  Isolamento térmico em poliuretano injetado (sem CFC);
•  Guia de paletes ômega em alumínio;
•  Contornos e quadro traseiro em inox;
•  Portas traseiras em duas folhas com abertura total;
•  Sistema de fechamento das portas traseiras com quatro conjuntos em inox;
•  Tendal transversal;
•  Adesivos refletivos de segurança;
•  Termômetro na porta traseira;
•  2 portinholas de ventilação na frontal;
•  2 portinholas de ventilação na traseira;
•  Segurança no trinco da porta;
•  Pega mão na traseira;
•  Escada frontal para acesso ao aparelho;
•  Grade de proteção da frontal do aparelho;
•  Duto de ar;
•  Compartimento refrigerado;
•  Coletor de dejetos.

PINTURA
•  Chassi na cor padrão de fábrica, preto parts, Tecnologia DuraTech®;
•  Caixa de carga branca (Branco Kroma K-100), pré-pintada, sem faixas adesivas, letreiros 

e/ou logomarcas.

SEMIRREBOQUE FRIGORÍFICO
GANCHEIRO I PALETEIRO

Características 28 Paletes1

Comprimento externo 14.700 mm

Comprimento interno (útil)2 14.300 mm

Largura externa 2.600 mm

Largura interna (útil)3 2.440 mm

Altura interna 2.400 mm

Altura total (desde o solo) 4.140 mm

Peso aproximado com 13 pneus 12.500 kg

NOTAS:  1 - É considerado o pallet padrão PBR 1,00 x 1,20 m; 
2 - Considerando-se aparelho de refrigeração Carrier e Thermo King; 
3 - Largura interna na fibra.

Observação: -  Tara dos produtos standard com: 13 pneus, aparelho de refrigeração Carrier ou Thermo King e  
altura 2,40m.

                           - Os pesos podem sofrer variações conforme opcionais. Tolerância de aproximadamente 1,5%.

OPCIONAIS
•  Aparelho de refrigeração;
•  Duas cintas amarração de carga;
•  Caixa para ganchos;
•  500 ganchos;
•  600 ganchos;
•  Divisória móvel;
•  Proteção assoalho sobre rodado;
•  Grade proteção frontal reforçada;
•  Duas travessas contenção. 
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DESCRITIVO
CHASSI
•  Plano com viga “I” e travessas passantes;
•  Suspensão mecânica 3 eixos tubulares 11t disco (semirreboque 28 paletes);
•  Suspensão mista 3 eixos (1+1+1), sendo, pneumática autodirecional 11t no primeiro eixo e mecânica 

distanciada 13t no segundo e terceiro eixos (semirreboque 30 paletes);
•  13 rodas 8.25x22.5”;
•  Suspensor pneumático no 1º eixo (semirreboque 28 paletes);
•  Suspensor pneumático no 1º eixo com acionamento elétrico da cabine (semirreboque 30 paletes);
•  Instalação elétrica padrão Internacional;
•  Instalação pneumática;
•  SR 28 paletes: Acoplamento 6x2 - 2 posições;
•  SR 30 paletes: Acoplamento 6x2 - 1 posição;
•  Assoalho alumínio perfil “T”;
•  Parachoque articulado;
•  Paralamas plásticos com apara-barro antispray;
•  Porta estepe traseiro tipo cesto (semirreboque 28 paletes);
•  Porta estepe traseiro tipo catraca (semirreboque 30 paletes);
•  Aparelho de levantamento mecânico JOST B280G;
•  Compensador de freio automático;
•  Freio ABS;
•  Caixa de rancho;
•  Caixa de ferramentas;
•  Reservatório d´água;
•  Tanque de combustível, 210 litros, em plástico;
•  Protetor lateral.

CAIXA DE CARGA
•  Revestimento externo em alumínio pré-pintado;
•  Isolamento térmico em poliuretano injetado (sem CFC);
•  Guia de paletes ômega em alumínio;

SEMIRREBOQUE FRIGORÍFICO
PALETEIRO

•  Contornos em duralumínio;
•  Quadro traseiro em inox;
•  Portas traseiras em duas folhas com abertura total;
•  Sistema de fechamento das portas traseiras com dobradiças em inox;
•  Espera para rastreador via satélite “Autotrac” (na traseira);
•  Adesivos refletivos de segurança;
•  Termômetro na porta traseira;
•  2 portinholas de ventilação na frontal;
•  2 portinholas de ventilação na traseira;
•  Segurança no trinco da porta;
•  Pega mão na traseira;
•  Escada frontal para acesso ao aparelho;
•  Grade de proteção da frontal do aparelho;
•  Duto de ar;
•  Coletor de dejetos.
  
PINTURA
•  Chassi na cor padrão de fábrica, preto parts, Tecnologia Duratech®;
•  Caixa de carga branca (Branco Kroma K-100), pré-pintada, sem faixas adesivas, letreiros e/

ou logomarcas.
 
OPCIONAIS
•  Aparelho de refrigeração;
•  Duas cintas amarração carga;
•  Divisória móvel;
•  Proteção assoalho sobre rodado;
•  Grade proteção frontal reforçada;
•  Duas travessas contenção;



Frigorífico Paleteiro - 28 paletes Frigorífico Paleteiro - 30 paletes

SR Frigorífico  Duralumínio ‐ 28 e 30 paletes ‐ 6x2

Características 28 Paletes 30 Paletes

Comprimento  externo 14.700 mm 15.570 mm

Comprimento  interno (útil) 14.300 mm 15.170 mm

Largura externa 2.600 mm 2.600 mm

Largura interna (útil) 2.440 mm 2.440 mm

Altura interna 2.500 mm 2.500 mm

Altura externa (desde o solo) 4.240 mm 4.240 mm

Peso do Produto c/13 pneus e aparelho de refrigeração 10.640 kg 11.380 kg

SEMIRREBOQUE FRIGORÍFICO
PALETEIRO
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Frigorífico Randon
a melhor opção do mercado.

Ideal para o transporte de produtos que necessitam de temperatura controlada, como carnes e peixes congelados ou resfriados, frutas, verduras, 
lácteos, sorvetes, margarina, acondicionados em paletes, caixas ou embalagens afins, além de carnes penduradas.

UMA COMPLETA LINHA COM ALTA TECNOLOGIA PARA TRAzER A VOCê UM MUNDO DE VANTAGENS.

Randon S/A Implementos e Participações
Av. Abramo Randon, 770 - CEP 95055-010 - Caxias do Sul - RS

www.randon.com.br - sac@randon.com.br


