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MENORCUSTO
DE MANUTEN<;Ao
Caixa de carga modular com
componentes parafusados
e rebilados de tacil reparo.
Espinha central sem cantos
vivos, que torna opcional a
rnstarecac de cerpetes.

®
OPERA<;Ao
MAISSEGURA
Travamento da carga com
sistema de levantamento
individual das asas
pneumattcae.

®
FACILIDADE
DEUSO
Mais erqcncmrcc, 0 sistema
de cat racas Randon permite
abertura da lona em tempo
recorde.

@
MAIS LEVEZA E
SEGURANc;A
Maior estabilidade e
durabilidade dos componentes,
com eixo bitala larga. Cuba
Radial Outboard, mais leve,
com melhor vecacac e
ventnacac dos trelcs.

®
EFICIENCIA
NASDOCAS
Modele Auto Servtcocom
porta traseira e quadro
traseiro retcrcedo.
Sinaleiras recuadas e
estrulura protegida cor urna
dupla camada de batentes.



~DAau NA CIDADE,,

JTOS MAIS CONFIAVEIS.
NOVA CARROCERIA DE BEBIDAS

CD
SEGURAN9A
EERGONOMIA
Portas em aluminio com
sensores de betas abertas e
anli guilhotina. Plataformas
mais levee. degraus e
escadas que possibilitam
tacn acessoa carxa de carga.

®
MAIOR PROTE9AO
DACARGA
Menor incroencra de avanas com
betas retcrcedes e sem cantos
vivos. Tela tntelrtcc e portas com
sistema de Iravamento contiavel.
Veda~ao total, nao pernunnoo
entradade aqua ou coerra.

®
MAIOR
DISPONIBILIDADE
Modele mars adequado as rotas
de dlstrlbulcao, com estrutura
construtiva modular moderna,
que permlte menutencac
simples e raptda.

@
TRANSPORTA MAIS,
DENTRO DA LEI
Carroce rias com taras
otimizadas , para levar mais
carga Iiquida. No vue au Quiros
lamanhos, acomoda lodo 0 mix
de bebidas, sem exceoer as
dimens6es leqais.

®
PORTFOLIO
COMPLETO
Carrocerias com diversas
capacidades, para os
principals caminh6es do
mercado. Modelos hibrldos
au 100% em alumfnlo,
mats reves e ouravers.
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Acesse_w ranccn.ccm.br clique na abe
' Distnbuidcres" e localize 0 mara proximo a voc~

Para~nossa

IinI\a compI8ta<l9.
produtos. acesse oosso

oit. O1,a""" do OR C<xIo.

Valor
de revenda

Aceita~iio

no mercado

• 15km de pistas (alta velccidade, off-road, braking, seton e pistas espectais
como chuckholes, body twist e rampas);

• Uma das poucas empresas mundiais de implementos rodovianos que possui
urn Centro Tecnol6gico, 0 que possibilita grandes desenvolvimentos e
lnoveccee tecnoroncae.

• 87 hectares;

• Mais completo Campo de Provas da America Latina;

Randon: um 6timo neg6cio na hora de
comprar e tambem na de vender!

IMPLEMENTOS E CARROCERIAS RANDON,
o MAIOR VALOR DE REVENDA.
No momenta da troca au renoveceo da frota, seu
irnplemento ou carrocerla Randon usado tem
uma maior ecettecac no mercado e tambern
urn maior valor e velocidade de revenda .


