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Característica/Descrição:
- Quadro traseiro em aço inox 304 polido;

- Cantos frontais e perfil superior em aço inox 304 polido;

- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;

- Laterais externas em alumínio corrugado branco (pintura eletrostática a pó);

- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (anti-bacteriano);

- Gancheiras em alumínio;

- Iluminação geral em LED;

- Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;

- Guia paletes nas laterais interna em alumínio;

- Portas traseiras com cantos arredondados;

- Piso em alumínio extrudado canaletado;

- Ganchos zincados (quantidade de acordo com cada medida de produto);

- Escada traseira embutida.

Frigoríficos
Linha Leve

Semi-pesado

Pesado

Opções de porta

porta central

2 folhas com 

abertura total

3 folhas com 

abertura total
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SOBRE-CHASSI
FRIGORÍFICO

HR / VUC / 3/4 Toco Truck / Bitruck

Acessórios
- Caixa de ferramentas;

- Para-lamas plásticos;

- Para-barro.

Missão  
Proporcionar bem estar e satisfação das pessoas, oferecer produtos e serviços de qualidade 

para o transporte de cargas e cumprir rigorosamente com todos os compromissos. 

Visão  
A FURGÃO IBIPORÃ é hoje e se manterá no futuro como uma marca respeitada, conhecida e 

valorizada em todo Brasil e no exterior. 

Valores  
- Bom atendimento e respeito aos colaboradores, clientes e parceiros;

- Honra dos compromissos assumidos;

- Tratamento justo nas relações;

- Dedicação e empenho na execução dos trabalhos;

    - Fundação 1992
    - Mais de 470 Colaboradores
    - Mais de 125.000 m2
    - Assistência técnica de fábrica
    - Rede de assistentes autorizados no Brasil

A IBIPORÃ foi fundada em setembro de 1992 com o objetivo de atuar no 

mercado com o que há de melhor para o transporte de frios, carnes e cargas 

em geral, atualmente possui mais de 470 colaboradores em seu quadro, 

destacando-se profissionais com experiência de mais de 30 anos no ramo.

Controle de qualidade, tecnologia, design, durabilidade e respeito por nossos 

colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes fazem o sucesso de nossa 

empresa e de nossa marca. Podemos, desta forma, oferecer soluções seguras 

para o transporte de cargas perecíveis, congeladas e resfriadas, com destaque 

para os produtos de transporte frigorificado pendurado. A meta da empresa é 

competir em um mercado cada dia mais exigente, disponibilizando constantes 

atualizações que permitam aos nossos clientes a aquisição dos melhores 

produtos.

Atualmente mais duas empresas compõe o grupo. A 3DJ localizada em Ibiporã 

que atua no segmento de comércio de peças de metais, e a Rodosol sediada 

em Maringá que atua na produção de implementos rodoviários.

A Ibiporã



Característica/Descrição:

CAIXA DE CARGA:

-Possui tampas laterais e traseiras com placas em ACM (Material de Alumínio Composto) ;

- As ferragens são pintadas pelo sistema de Pintura a Pó;

- Sistema de vedação das tampas conta com borracha de bielastômero, eliminando o desperdício 

dos grãos, e de fácil manutenção;

- Dobradiça “G” das tampas fixadas através de parafusos;

- Lona de cobertura fabricada em PVC reforçado com tecido 100% poliéster duplas nas bainhas 

que Garante impermeabilidade, durabilidade e resistência às variações de temperatura;

- Instalação elétrica 100% LED, o que garante maior durabilidade com excelente acabamento;

- Piso em compensado naval com espessura de 18 mm;

- Bocal de descarga de grãos no piso em Nylon reforçado.

Chassi:

- Chassi em viga “I” com cinta em aço laminado;

- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;

- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;

- Eixos tubulares redondos, sem emendas;

- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;

- Rolamentos grandes e iguais, modelo “32218”;

- Pino da balança com tratamento térmico;

- Lanternas traseiras e laterais com Leds;

- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.

3 eixos 

SEMIRREBOQUE
GRANELEIRO

Acessórios
- Caixa de ferramentas;

- Para-lamas plásticos;

- Para-barro.

Opções de porta

2 folhas com 

abertura total
3 folhas com 

abertura total

Característica/Descrição:
- Quadro traseiro em aço inox 304 polido;

- Cantos frontais e perfil superior em aço inox 304 polido;

- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;

- Laterais externas em alumínio corrugado branco (pintura eletrostática a pó);

- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (anti-bacteriano);

- Iluminação geral em LED;

- Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;

- Guia paletes nas laterais interna em alumínio;

- Portas traseiras com cantos quadrados;

- Piso em alumínio extrudado canaletado.

SOBRE-CHASSI
ISOTÉRMICO

HR / VUC / 3/4 Toco Truck / Bitruck

Acessórios
- Caixa de ferramentas;

- Para-lamas plásticos;

- Para-barro.



Opções de porta

2 folhas com 

abertura total

3 folhas com 

abertura total

HR / VUC / 3/4 Toco Truck / Bitruck

Característica/Descrição:
- Quadro traseiro em aço inox 304 polido;

- Cantos frontais em aço inox 304 polido;

- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;

- Revestimento Externo em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (com proteção UV);

- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (anti-bacteriano);

- Iluminação geral em LED;

- Guia paletes nas laterais interna em alumínio;

- Portas traseiras injetadas;

- Piso em alumínio extrudado canaletado;

- Assoalho injetado.

SOBRE-CHASSI
ISOPLASTIC

Acessórios
- Caixa de ferramentas;

- Para-lamas plásticos;

- Para-barro.

Chassi:

- Chassi em viga “I” com cinta em aço laminado;

- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;

- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;

- Eixos tubulares redondos, sem emendas;

- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;

- Rolamentos grandes e iguais, modelo “32218”;

- Pino da balança com tratamento térmico;

- Lanternas traseiras e laterais com Leds;

- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.

Característica/Descrição:

CAIXA DE CARGA:

- Laterais em lona vinílica reforçada, sustentada por rodízios;

- Quadro Frontal – Colunas em perfis SAE 1010 na espessura de 4,75 mm;

- Teto em perfil quadrado;

- Assoalho em chapa xadrez 4,75 mm;

- Quadro Traseiro – Colunas em perfis “C” SAE 1010 na espessura de 4,75 mm;

- Portas traseiras com abertura total com revestimento externo em chapa de alumínio;

- Iluminação geral em LED:

- Acessórios das portas em aço Inox (dobradiças, trancas varão);

- Borrachas das portas com 4 níveis de vedação.

SEMIRREBOQUE
SIDER

3 eixos 3 eixos distanciados

Acessórios
- Caixa de ferramentas;

- Para-lamas plásticos;

- Para-barro.



Chassi:

- Chassi em viga “I” com cinta em aço laminado;

- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;

- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;

- Eixos tubulares redondos, sem emendas;

- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;

- Rolamentos grandes e iguais, modelo “32218”;

- Pino da balança com tratamento térmico;

- Lanternas traseiras e laterais com Leds;

- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.

Opção de porta

2 eixos 3 eixos 3 eixos distanciados

Característica/Descrição:

CAIXA DE CARGA:

- Estrutura reforçada com aplicação de pintura primer anti corrosiva;

- Perfil superior e cantos frontais em inox 304;

- Cintos metálicos cruzados nas laterais, teto e frente;

- Revestimento externo das laterais em alumínio corrugado natural (opcional branco);

- Teto externo em peça inteiriça de fiber-glass que permite perfeita vedação;

- Revestimento interno em sarrafos de madeira;

- Teto interno revestido com duratex;

- Portas com duas borrachas de vedação;

- Assoalho em chapa xadrez 4.75 mm;

- Iluminação geral em LED; 

- Para-choque de acordo com resolução vigente.

Acessórios

- Caixa de ferramentas; 

- Protetor lateral (ciclista) 

SEMIRREBOQUE
CARGA SECA

Acessórios
- Caixa de ferramentas;

- Para-lamas plásticos;

- Para-barro.

Característica/Descrição:

- Perfil superior e cantos frontais em Inox 

- Estrutura reforçada com aplicação de pintura primer anti corrosiva;

- Cintos metálicos cruzados nas laterais, teto e frente;

- Revestimento externo das laterais em alumínio corrugado fosco (opcional branco); 

- Teto externo em peça inteiriça de fiber-glass;

- Revestimento interno em sarrafos de madeira; (opcional sarrafos metálicos)

- Teto interno revestido com duratex (opcional revestimento em 

  fiber-glass branco);

- Portas com duas borrachas de vedação e trancas extermas de alavanca

- Assoalho em compensado naval; (opcional em chapa xadrez ou ômega)

- Iluminação geral em LED;

- Para-choque de acordo com  resolução vigente;

- Protetor lateral (ciclista) conforme resolução vigente.

Opções de porta

HR / VUC / 3/4 Toco Truck / Bitruck

SOBRE-CHASSI
CARGA SECA

Acessórios
- Caixa de ferramentas;

- Para-lamas plásticos;

- Para-barro.



Acessórios
- 1 janela dianteira tipo geladeira;

- 1 caixa de ferramentas;

- 1 caixa cozinha em fibra;

- Proteção interna frontal;

- Duto de ar;

- Ganchos zincados;

- 2 trava paletes;

- Escadas para equipamento  

  de refrigeração;

- Termômetro embutido na       

porta traseira.

Chassi:
- Chassi em viga “I” com cinta em aço laminado;

- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;

- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;

- Eixos tubulares redondos, sem emendas;

- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;

- Rolamentos grandes e iguais, modelo “32218”;

- Pino da balança com tratamento térmico;

- Lanternas traseiras e laterais com Leds;

- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.

Opção de porta

2 folhas com 

abertura total

2 eixos 3 eixos 3 eixos distanciados

Característica/Descrição:
- Quadro metálico completo em aço inox 304 (quadro traseiro, cantos frontais e perfil superior)

- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;

- Janelas de ventilação dianteiras e traseiras;

- Laterais externas em alumínio corrugado branco (pintura eletrostática a pó);

- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (anti-bacteriano);

- Piso em alumínio extrudado canaletado;

- Iluminação geral em LED;

- Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;

- Guia paletes nas laterais interna em alumínio;

- Portas traseiras com cantos arredondados;

- Suportes de placas em aço inox 304;

- 4 opções de gancheiras (transversal, logitudinal, retrátil, e trilhos de correr).

SEMIRREBOQUE
FRIGORÍFICO

Acessórios
- 1 janela dianteira tipo geladeira;

- 1 caixa de ferramentas;

- 1 caixa cozinha em fibra;

- Proteção interna frontal;

- Duto de ar;

- Ganchos zincados;

- 2 trava paletes;

- Escadas para equipamento  

  de refrigeração;

- Termômetro embutido na                 

  porta traseira;

Chassi:
- Chassi em viga “I” com cinta em aço laminado;

- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;

- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;

- Eixos tubulares redondos, sem emendas;

- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;

- Rolamentos grandes e iguais, modelo “32218”;

- Pino da balança com tratamento térmico;

- Lanternas traseiras e laterais com Leds;

- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.

Opção de porta

2 folhas com 

abertura total

2 eixos 3 eixos 3 eixos distanciados

Característica/Descrição:
- Quadro metálico completo em aço inox 304 (quadro traseiro, cantos frontais e       

perfil superior);

- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;

- Janelas de ventilação dianteiras e traseiras;

- Laterais externas em alumínio corrugado branco (pintura eletrostática a pó);

- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (anti-bacteriano);

- Piso em alumínio tipo T;

- Iluminação geral em LED;

- Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;

- Guia paletes nas laterais interna em alumínio;

- Portas traseiras com cantos arredondados;

- Suportes de placas em aço inox 304;

SEMIRREBOQUE
ISOTÉRMICO


