
 

 
 

VRF05-SM 

Caminhão rodoferroviário com equipamento supressor de vegetação 

 

 

 

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 um 

conjunto composto por tanque e sistema de aspersão de herbicida, para realizar a 

eliminação da vegetação no entorno da ferrovia de maneira rápida, seguro e a um baixo 

custo operacional. 

A implementação deste equipamento substitui a adoção de frentes de serviço 

pouco produtivas e que expõem os colaboradores a condições ergonômicas desfavoráveis 

e com baixíssimo retorno de produção. 

 



 

 
 

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. 

No VRF05-SM, o operador pode executar a 

aspersão de herbicida sobre o gabarito da ferrovia 

através de controles localizados na cabine do 

veículo, longe do raio de ação do produto. 

Em caso de contatos acidentais com 

substâncias perigosas, o equipamento possui 

sistemas de emergência que são capazes de 

proporcionar os primeiros cuidados (chuveiro lava-

olhos, dispositivo lava-frascos, etc). 

O comando do sistema ferroviário e toda a 

operação de aspersão podem ser executados e 

monitorados através de painéis próprios, dentro da 

cabine. O que também possibilita a aspersão com o 

veículo em movimento. 

A aspersão é toda comandada através de 

atuadores pneumáticos e elétricos e seu 

monitoramento pode ser feito através do monitor 

         também localizado no interior da cabine. 

Localização dos amortecedores no kit ferroviário 

Visão do operador dentro da cabine do veículo 

Plataforma de serviço e chuveiro lava-olhos 



 

 
 

BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assim como os demais equipamentos 

desenvolvidos pela empresa, o VRF05-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. 

O conjunto de aspersão tem grande alcance e 

propicia grande eficácia no trabalho. 

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 

 Capacidade total do tanque: 11500 l 

 Peso total dos implementos (kits ferroviários 

dianteiro e traseiro, atradadores dianteiro e 

traseiro, caixa de reversão, tanque e sistema de 

aspersão): 23 ton 

 Bitola da ferrovia: 1000 mm, 1600 mm 

 Adaptável a: caminhões plataforma 6x4 

Sistema de aspersão 

Modelagem 3D do veículo 



 

 
 

DIMENSÕES BÁSICAS 

 

 

 

 

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