
 

 
 

VRF07-SM 

Caminhão rodoferroviário com plataforma elevatória de inspeção de túneis 

 

 

Dimensionado para veículos com peso bruto total (PBT) de até 28 toneladas, associa 

as características do veículo rodoferroviário baseado no sistema de eixos rígidos com a 

plataforma hidráulica elevatória, compondo um equipamento capaz de simplificar ao 

máximo as operações de inspeção e manutenção de túneis e pontes ferroviárias, 

diminuindo o tempo de execução das tarefas e eliminando a necessidade de montagem 

de andaimes e outras estruturas móveis, que interrompem por tempo prolongado o fluxo 

da ferrovia e não proporcionam a devida segurança ao operador. 

 

 



 

 
 

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 projeto do VRF07-SM considera todos os 

riscos envolvidos em tarefas de trabalho em altura. 

Tendo em vista estes riscos, ele possui sistemas de 

segurança que trabalham em redundância, de 

forma que, mesmo na hipótese de falha de um, os 

outros mantêm a segurança do operador e do 

veículo. Os principais sistemas de segurança são: 

sistemas elétricos de intertravamento (pedal 

“homem morto”) para atuação da plataforma e de 

emergência, trava mecânica do deslocamento 

lateral da plataforma e conjunto de atracadores. 

O operador tem fácil acesso aos atuadores 

dos sistemas ferroviários do veículo, através de um 

painel de comando instalado dentro da cabine. E 

visualização completa da operação, por meio do 

sistema de câmeras que levam ao operador a 

imagem dos rodeiros ferroviários em tempo real. 

A plataforma pode ser operada tanto por um 

painel instalado sobre ela quanto a partir do solo. 

Localização dos amortecedores no kit ferroviário 

Painel de operação da plataforma elevatória 

Conjunto de atracadores traseiro 



 

 
 

BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assim como os demais equipamentos 

desenvolvidos pela empresa, o VRF07-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 plataforma hidráulica elevatória possui 

grande alcance e permite a execução de trabalhos 

em altura com total segurança. 

O grande entre-eixos ferroviário traz maior 

estabilidade e conforto ao veículo durante o tráfego 

na ferrovia. 

Principais dimensões: 

 

 Velocidade máxima em modo ferroviário: 40 km/h 

 Raio mínimo de curva: 80 m 

 Inclinação lateral máxima admissível: 10% 

 Carga máxima da plataforma: 1500 kg (distibuída) 

/ 300 kg (concentrada) 

 Altura máxima da plataforma: 4500 mm (a partir 

do boleto do trilho, em modo ferroviário) 

 Peso total dos implementos (kits ferroviários 

dianteiro e traseiro, atradadores dianteiro e 

traseiro, caixa de reversão plataforma elevatória): 

12 ton 

 Bitola da ferrovia: 1000 mm, 1600 mm 

 Adaptável a: caminhões plataforma 6x4 

Detalhe do plano de manutenção do kit ferroviário 

VFR07-SM em operação 



 

 
 

DIMENSÕES BÁSICAS 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

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