
 

 
 

VRF08-SM 

Caminhão rodoferroviário com conjunto de limpeza lateral de via 

 

 

Dimensionado para veículos com peso bruto total (PBT) de até 17,1 toneladas, 

associa as características do veículo rodoferroviário baseado no sistema de eixos rígidos 

com a caçamba hidráulica bi-articulada e o braço hidráulico adaptado a partir de uma 

mini-escavadeira, compondo um equipamento completamente inédito, capaz de tornar 

as tarefas de desobstrução de canaletas e de coleta e remoção de resíduos no entorno da 

ferrovia extremamente simples, rápidas e seguras, com a mínima intervenção possível do 

fluxo da via e baixíssimo custo operacional. 

 



 

 
 

CONFORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA 

 

 

 

 

 

 

 
 

SIMPLICIDADE DE OPERAÇÃO 

 

 

 

A tecnologia desenvolvida pela Super Metal 

para adaptação de veículos rodoviários em veículos 

rodoferroviários inclui a adoção de buchas de 

borracha revestidas de aço localizadas nos pontos 

de ancoragem e de articulação dos sistemas 

ferroviários. Estes componentes, juntamente com 

os estudos adequados para o posicionamento do 

entre-eixos e a utilização de veículos modernos, 

conferem ao equipamento um nível superior de 

conforto. 

O VRF08-SM foi projetado com vistas a 

propiciar ao operador a melhor ergonomia possível 

e visão total da tarefa, mas mantendo-o afastado 

dos componentes móveis e atuadores que 

poderiam ser fontes de riscos. A operação é feita 

ora de dentro da cabine do veículo, ora de dentro 

da cabine do braço hidráulico. 

Para estabilização do conjunto, o 

equipamento conta com atracadores estáticos, que 

devem ser acionados sempre que o veículo é 

estacionado para iniciar a operação. 

A operação dos sistemas ferroviário e 

habilitação da caçamba e do braço hidráulico são 

feitas de dentro da cabine do veículo, com o auxílio 

de câmeras que orientam o operador. 

Os comandos do braço hidráulico são 

adaptados da mini-escavadeira original: simples, 

precisos e já familiares a boa parte dos operadores 

de máquinas. 

Localização dos amortecedores no kit ferroviário 

Conjunto de atracadores traseiro 

Controle remoto para acionamento dos atracadores 



 

 
 

BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como os demais equipamentos 

desenvolvidos pela empresa, o VRF08-SM foi 

projetado com vistas à máxima confiabilidade e à 

mínima necessidade de paradas para manutenção. 

Os itens com maior necessidade de reposição 

são encontrados facilmente no mercado e os 

componentes de concepção genuína da Super 

Metal podem ser confeccionados com prazos 

relativamente curtos, priorizando o tempo do 

veículo em operação. 

A adaptação de uma mini-escavadeira 

comercial como braço hidráulico, além de 

simplificar a operação, proporciona, também, maior 

padronização das peças de reposição e permite ao 

cliente adquirir estas peças no mercado, com fácil 

acesso e baixo custo. 

O conjunto caçamba-braço hidráulico é capaz 

de recolher resíduos em todo o gabarito da ferrovia 

e transportar grandes quantidades destes a cada 

viagem. 

O grande entre-eixos ferroviário traz maior 

estabilidade e conforto ao veículo durante o tráfego 

na ferrovia. 

Principais dimensões: 

 

 Peso total dos implementos (kits ferroviários 

dianteiro e traseiro, atradadores dianteiro e 

traseiro, caixa de reversão plataforma elevatória): 

10080 kg 

 Bitola da ferrovia: 1000 mm, 1600 mm 

 Adaptável a: caminhões plataforma 4x2 e 6x4 

 Velocidade máxima em modo ferroviário: 40 km/h 

 Raio mínimo de curva: 80 m 

 Carga máxima da caçamba: 4000 kg 

 Volume máximo da caçamba: 4,0 m³ 

 Carga máxima do braço: 800 kg 

 Altura máxima da plataforma: 5830 mm (a partir 

do boleto do trilho, em modo ferroviário) 

Motor da mini-escavadeira adaptada como braço hidráulico 

Clamshell 



 

 
 

DIMENSÕES BÁSICAS 

 

 

 

 

 

NOTA: algumas especificações e dimensões podem sofrer alterações, conforme a necessidade do cliente. 

www.supermetal.com.br 

Super Metal Ltda 
Rua Dois, 117 – Distrito Industrial – Governador Valadares – MG 
Telefone: (33) 3212 6400 


