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• Reservatório com ângulo exclusivo que garante limpeza total

• Depósito desenvolvido especialmente para cultura de arroz
sem problemas de queda/ fluxo  do cereal até a comporta de descarga

• Estrutura compacta 

• As carretas Gran Standard e Gran Rice são livres
de rosca sem-fim “varredoras” diminuindo o índice de danos
nas sementes transportadas.

• Chassis e rodados desenvolvidos com baixo centro de gravidade
mantendo as carretas graneleiras estáveis mesmo
em terrenos inclinados. 

• Cubos de rodas e caixa de transmissão com maior robustez,
garantindo maior durabilidade ao cliente.

Reservatório com ângulo exclusivo que garante limpeza total

Depósito desenvolvido especialmente para cultura de arroz
sem problemas de queda/ fluxo  do cereal até a comporta de descarga

de rosca sem-fim “varredoras” diminuindo o índice de danos

Chassis e rodados desenvolvidos com baixo centro de gravidade

Cubos de rodas e caixa de transmissão com maior robustez,

DIFERENCIAIS



BENEFÍCIOS

SUA COLHEITA
NÃO PARA

COLHA
MAIS RÁPIDO

As carretas graneleiras GRAN STANDARD e
GRAN RICE ajudam a acelerar o processo de
descarga e transbordo de grãos durante a
colheita, evitando deslocamento
desnecessário e garantindo maior
e�ciência da sua colheitadeira

Com a alta vazão de descarga e um e�ciênte
�uxo de e esvaziamento do reservatório,
seu transbordo de grãos �ca mais
rápido e e�ciênte, economizando
tempo e dinheiro

TRANSPORTE
COM SEGURANÇA
Seu design garante a estabilidade do
implemento mesmo em terenos mais
acidentados. A altura da caixa de transmissão
em relação ao solo, evita que o implemento
enrosque em terraços e valetas.
O kit lona fácil (opcional) garante proteção
ao grão em caso de chuvas repentinas

BAIXO CUSTO
DE OPERAÇÃO$
As carretas graneleiras GRAN STANDARD e
GRAN RICE possuem um baixo custo
de manutenção

ATÉ 3% MENOS
DANOS NOS 
GRÃOS
Menos danos a sementes por não possuir
rosca sem �m varredora o que
causa quebra de grãos



RETAS GRANELEIRAS

saojoseindustrial.com.br

• Velocidade de descarga
• Esvaziamento total da caixa coletora
• Manobra fácil
• Acionamentos a partir da cabine do trator.
• Fácil acoplamento 
• Manutenção simples
• Kit lona fácil proporciona de forma simples e ágil
a proteção dos grãos em caso de chuvas repentinas.
• Centro de Gravidade proporciona mais estabilidade
e segurança para a operação.
• Corrente acoplada a barra de tração do trator garante
maior segurança em caso de emergência.
• Menos danos a sementes por não possuir
rosca sem fim varredora o que causa quebra de grãos

a proteção dos grãos em caso de chuvas repentinas.
 Centro de Gravidade proporciona mais estabilidade

 Corrente acoplada a barra de tração do trator garante

rosca sem fim varredora o que causa quebra de grãos

VANTAGENS



GRAN STANDARD 10.500 E 13.500

A rigorosa janela de plantio aliada a necessidade de otimização 
do processo de colheita de grãos, do pequeno ao grande 
produtor, traz a necessidade de utilização de carretas graneleiras 
que acompanhem a colheitadeira durante todo o processo, 
ampliando o rendimento diário de colheita em até 25% pelo 
efeito da diminuição do deslocamento da colheitadeira da sua 
linha de trabalho. 

A rigorosa janela de plantio aliada a necessidade de otimização 
do processo de colheita de grãos, do pequeno ao grande 
produtor, traz a necessidade de utilização de carretas graneleiras 
que acompanhem a colheitadeira durante todo o processo, 
ampliando o rendimento diário de colheita em até 25% pelo 
efeito da diminuição do deslocamento da colheitadeira da sua 
linha de trabalho. 



16”x30” (de série 10.500)
20”x26” (de série 13.500 e opcional 10.500)

RODA

Até 55 sacas por minuto

DESCARGA
•
•

Kit lona fácil
  Pneus: 18.4-30 (modelo 10.500) (roda 16”x30” modelos 10.500 e 13.500)

23.1-26 (roda 20”x26”)

OPCIONAIS

GRAN STANDARD
10.500 e 13.500

CARRETAS GRANELEIRAS

saojoseindustrial.com.br

335mm

TUBO DE
DESCARGA

•  Litros 10.500
•  Cúbico: 10,5m³
•  Sacas: 130 
•   Kg: 7.800

C
10.500   13.500

APACIDADE

•  Litros 13.500
•  Cúbico: 13,5m³
•  Sacas: 168
•   Kg: 10.100

CARRETAS GRANELEIRAS



GRAN RICE  10.500 E 13.500

Nas lavouras de arroz é importante que se realize um planejamento adequado 
para que as operações de colheita ocorram com e�ciência no dia a dia do 
trabalho. O arroz em áreas irrigadas possui características distintas aonde a 
colheitadeira necessita sobrepor as taipas (marachas) para realizar a operação de 
colheita. As taipas devem ser construídas nas lavouras de arroz para sistema de 
irrigação e condução das águas. Essas taipas ocasionam a redução na velocidade 
da colheita, se tornando ainda mais importante a utilização de carretas 
graneleiras que possam acompanhar as colheitadeiras. 

Quando existe a utilização de uma carreta graneleira parta acompanhar a 
colheitadeira e levar cereal até os caminhões o trabalho da colheitadeira não é 
interrompido, aumentando assim o rendimento de colheita em até 30% 
dependendo das condições do terreno e da distância para descarregamento.

Com um tamanho compatível com a maioria das colheitadeiras, a São José 
Industrial oferece ao orizicultor a carreta graneleira GRAN RICE, que possui todas 
características necessárias para uma operação ergonômica com um transporte 
seguro e sem perdas. 
Atendendo a expectativa dos produtores rurais a São José Industrial trabalha 
com foco nas necessidades do campo para cada cultura, entregando produtos 
resistentes e montados com características particulares para o bom desempenho 
das atividades rurais.

Nas lavouras de arroz é importante que se realize um planejamento adequado 
para que as operações de colheita ocorram com e�ciência no dia a dia do 
trabalho. O arroz em áreas irrigadas possui características distintas aonde a 
colheitadeira necessita sobrepor as taipas (marachas) para realizar a operação de 
colheita. As taipas devem ser construídas nas lavouras de arroz para sistema de 
irrigação e condução das águas. Essas taipas ocasionam a redução na velocidade 
da colheita, se tornando ainda mais importante a utilização de carretas 
graneleiras que possam acompanhar as colheitadeiras. 

Quando existe a utilização de uma carreta graneleira parta acompanhar a 
colheitadeira e levar cereal até os caminhões o trabalho da colheitadeira não é 
interrompido, aumentando assim o rendimento de colheita em até 30% 
dependendo das condições do terreno e da distância para descarregamento.

Com um tamanho compatível com a maioria das colheitadeiras, a São José 
Industrial oferece ao orizicultor a carreta graneleira GRAN RICE, que possui todas 
características necessárias para uma operação ergonômica com um transporte 
seguro e sem perdas. 
Atendendo a expectativa dos produtores rurais a São José Industrial trabalha 
com foco nas necessidades do campo para cada cultura, entregando produtos 
resistentes e montados com características particulares para o bom desempenho 
das atividades rurais.

características necessárias para uma operação ergonômica com um transporte 
seguro e sem perdas. 
Atendendo a expectativa dos produtores rurais a São José Industrial trabalha 
com foco nas necessidades do campo para cada cultura, entregando produtos 
resistentes e montados com características particulares para o bom desempenho 
das atividades rurais.



GRAN RICE
10.500 e 13.500

CARRETAS GRANELEIRAS

saojoseindustrial.com.br

Até 35 sacas por minuto

DESCARGA

saojoseindustrial.com.br

335mm

TUBO DE
DESCARGA

•  Litros 10.500
•  Cúbico: 10,5m³
•  Sacas: 117
•   Kg: 5.880

C
10.500   13.500

APACIDADE

•  Litros 13.500
•  Cúbico: 13,5m³
•  Sacas: 151
•   Kg: 7.560

16”x30” (de série 10.500)
20”x26” (de série 13.500 e opcional 10.500)

RODA

•
•

Kit lona fácil
  Pneus: 18.4-30 (modelo 10.500) (roda 16”x30” modelos 10.500 e 13.500)

23.1-26 (roda 20”x26”)

OPCIONAIS

CARRETAS GRANELEIRAS
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DESENHO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS 10.500

10.500 litros

00818

00819

Gran Standard 10.500

Gran Rice 10.500

10.500 litros

16”x30”

16”x30”

80 cv

80 cv

2.024kg

2.024kg 3.445mm

3.445mm

3.165mm

3.165mm 4.170mm

4.170mm 2.700mm

2.700mm 5.030mm

5.030mm 3.522mm

3.522mm

335mm

335mm
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DESENHO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS 13.500




