
A NRF tem muitos anos de experiência como 
fabricante de peças de termo controle. É por isso que 
a NRF compreende completamente os requisitos 
dos seus produtos. Quando se trata de camiões, 
há um requisito principal: a confiabilidade. Devido 
ao estrito processo de produção e aos extensos 
procedimentos de testagem, a NRF oferece uma 
gama total de radiadores de camião de excelente 
confiabilidade e qualidade. A gama também contém 
referências Euro VI.

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO PRÓPRIAS 
Os radiadores de camião da NRF estão fabricados nas 
mesmas linhas de produção que outras peças OE. A 
NRF utiliza matérias primas de alta qualidade, além de 
garantir que todas as medidas e especificações sejam 
as corretas durante o processo de engenharia.

Especificações dos radiadores:
  Pontos de montagem originais
  Perfeito alinhamento das aletas
  Corte por dilatação térmica
  Moldura em X reforçada (caso necessário)
  Depósito de expansão integrado (caso necessário)

INTENSOS PROCEDIMENTOS DE TESTAGEM 
Após os processos de fabricação, todos os radiadores 
são testados intensamente. Estes testes, que incluem 
teste de fugas, de pressão e de vibração, simulam as 
condições reais de operação e na estrada.

REQUISITOS PARA EURO VI AINDA MAIORES
Os radiadores e os intercoolers Euro VI exigem um 
maior nível de rendimento devido a uma maior pressão 

de refrigerante do motor. O design avançado das 
aletas e dos tubos dos radiadores da NRF oferecem 
um maior rendimento de refrigeração e condições de 
diminuição de pressão. 

EMBALAGEM FORTE E SÓLIDA
As peças da NRF sempre se entregam em caixas 
fortes e sólidas, o que resulta em uma proteção ótima 
durante o armazenamento e transporte. 

Além disso, todas as entradas e saídas do produto 
estão protegidas para evitar a contaminação do 
exterior.

Descubra toda nossa gama na loja web da NRF, no 
catálogo online ou no TecDoc.
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RADIADORES DE CAMIÃO DE QUALIDADE

Testes de vibração para simular as condições reais de operação e na 
estrada.

Proteção ótima durante o armazenamento e o transporte.

Detalhes do produto: Pontos de montagem originais e corte de dilatação 
térmica.


