
A ADR SPA nasce como atividade artesanal em 1954 idealizada 
por Giovanni Radrizzani e torna-se rapidamente protagonista 
no setor de EIXOS e SUSPENSÕES agrícolas.
No final dos anos 80 entra no mercado europeu, registrando um 
constante crescimento e expansão.

Em 1990, com a aquisição da sociedade francesa COLAERT
ESSIEUX, começa o processo de internacionalização que 
continua com a aquisição da sociedade polaca ATW em 1996 
e da sociedade inglesa TYREMART em 2000, renomeadas 
respectivamente como ADR POLSKA e ADR UK.

O novo milênio vê o grupo ADR compromissado com a ampliação 
comercial em direção às Américas e à Ásia, concretizado com 
duas importantes joint-venture no Brasil e na China, e uma 
estreita colaboração com a sociedade canadense OMEGA 
DRIVE, que é responsável pela distribuição dos produtos ADR 
para toda a América do Norte.
Os sucessos obtidos fazem intensificar os investimentos com a 
construção de uma unidade produtiva na China.

No seu complexo, a realidade atual do Grupo ADR
está organizada em nove estabelecimentos localizados na Itália,
Francia, Inglaterra, Polônia, China e Brasil. Estes complexos
ocupam um total de 130.000 mil metros quadrados e emprega
cerca de 850 pessoas, vendendo os próprios produtos
em 45 nações no mundo, com uma taxa de crescimento
consolidada numa média de 10% ao ano.

A.D.R.  SPA
Via A.M. Ceriani 96   21040 Uboldo VA ITALIA
Tel +39 02 961711   Fax +39 02 96171420
e-mail: adr@adraxles.com   www.adraxles.com

 
 

COLAERT ESSIEUX  SA
Route Nationale 11/bis   59189 Steenbecque FRANCE
Tel +33 3 28438550   Fax +33 3 28436863
e-mail: commercial@colaertessieux.fr   www.colaertessieux.fr 

A.D.R. POLSKA
UI. Bieszczadzka 5   38-540 Zagórz POLSKA
Tel +48 1346 89333   Fax +48 1346 89368
e-mail: atw@atwsystem.pl   www.atwsystem.pl

A.D.R. UK
Main Road, Long Bennington, Newark, Notts, NG235DJ ENGLAND
Tel +44 1400 283820   Fax +44 1400 283137
e-mail: tyremart.agri1@btconnect.com   www.tyremartagri.co.uk  

C.L.M. SRL
Zona Industriale 26   33049 S.Pietro al Natisone UD ITALIA
Tel +39 432 727851   Fax +39 432 727852
www.clmwheels.com

QINGDAO ADR AXLES MANUFACTURING CO. LTD 
South Part of Changchun Road, Adjoing Harbour Industrial Area, 
266400 Jiaonan Qingdao Shandong Province
CHINA PEOPLE'S REPUBLIC
Tel +86 0532 86196636   Fax +86 0532 86196501
e-mail: sales@adrsystem.cn   www.adraxles.cn

ADR EIXOS BRASIL
Rua Antonio Fernandes Figueroa, 1807, Parque Industrial Lagoinha 
14.085-280 Ribeirão Preto São Paulo
Tel +55 3426 7046   Fax +55 3426 7046

OMEGA DRIVES INC.
7A - 845 Lagimodiere Blvd. Winnipeg, Manitoba  R2J 3M2 CANADA
Tel +1 204 453 2477   Fax +1 204 453 2478
e-mail: jsomega@mts.net 
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EIXOS A CORPO TUBULAR, Set "Black Bull"
A nova série de eixos para reboques Back Bull cumpre todas as funções, desde o setor 
agrícola até o industrial com velocidade que ultrapassa 100 km/h.
Com o corpo de aço de alta resistência garante confiabilidade
e segurança, versatilidade, manutenção reduzida e simples,
tem o melhor desempenho das suspensões de efeito de atenuação
das massas não suspensas. 
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EIXOS MACIÇOS
Uma série completa de 500 kg a 30 toneladas, eixos homologados CE com 
freios equipados de guarnições de atrito de espessura variável já a partir
de 5 toneladas, com ABS e leve autoregistrador, podendo atingir
uma velocidade acima de 100 km/h em total segurança e confiabilidade. 
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Com ADR Solo, os nossos técnicos criaram uma série de
componentes específicos para as máquinas destinadas ao tratamento do 
terreno, concentrando os próprios esforços, sobretudo com características 
de resistência aos agentes mais hostis e agressivos.

EIXOS ESTERÇANTES
A série de esterçantes ADR de 7 a 22 toneladas por eixo otimiza a construção de eixos 
e suspensões para todas as exigências, também as mais extremas.
Neste campo o eixo esterçante Dual Mode representa uma revolução na série ADR dos 
produtos "customer oriented".
Um só tipo de eixo pode ser auto-esterçante ou esterçante comandado
simplesmente variando o equipamento oleodinâmico de controle.

SUSPENSÕES MECÂNICAS BOGIE
O bogie é entregue já acoplado, com eixos completos, pronto para ser instalado 
embaixo do veículo. 
A série compreende: bogie com mola parabólica e a mola multilaminada com 
sustentação de 8 a 28 toneladas. Os tamanhos disponíveis vão
de 920 a 1820 mm tanto na versão para altura normal quanto na
versão rebaixada.

SUSPENSÕES IDRAULICAS "Hydrosafe" 
Hydrosafe é uma suspensão hidráulica com braços independentes. As rodas são aderidas 
ao terreno em todas as condições de trabalho e garantem estabilidade sem comparações 
na curva e frenagem segura também em terrenos irregulares e com cargas muito
desequilibradas.

SUSPENSÕES MECÂNICAS TANDEM
As suspensões tandem têm uma elevada variedade de combinações
com molas parabólicas e multilaminadas em uma versão agrícola simplificada
com molas largas de 80 e 100 mm e tamanhos de 800 a 1900 mm, e uma versão i
ndustrial com molas de 3” e de 4” para velocidade acima de 100 km/h. 
A constante pesquisa levou à introdução de importantes inovações que garantem 
a máxima estabilidade do veículo e o máximo rendimento do freio.

SUSPENSÕES OLEODINÂMICAS "Hydrokey" 
Hydrokey é a nova linha de suspensões oleodinâmicas criada pela ADR para responder à 
evolução do transporte agrícola, no qual a regulação independente da estabilidade e da 
rigidez da suspensão é fundamental para garantir a estabilidade dos veículos caracterizados 
por um peso de carga lotada que freqüentemente chega a 5 vezes a tara, com baricentros 
muito altos e pneus floating.
O inovador estabilizador transversal key-system, presente nas suspensões da série
para as mais fortes funções, compensa as reações na curva e melhora a firmeza
na estrada.

SUSPENSÕES PNEUMÁTICAS
As suspensões pneumáticas permitem regular constantemente a estabilidade 
do reboque, graças às molas de ar controladas pelo impacto pneumático de 
bordo da motriz. Projetadas de maneira muito simples, são as suspensões mais 
difundidas dentre os veículos industriais. 

As partes de troca originais ADR, organizadas em família, estão disponíveis
em práticas embalagens.
Os kits contêm todos os componentes necessários à reutilização  
da funcionalidade de cada órgão mecânico singularmente 
com a garantia ADR.
Cada embalagem contem um desenho juntamente
ao código do kit.
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CLM completa série de produtos do grupo com a produção de
anéis para rodas entre 4 e 10 polegadas de diâmetro destinadas 
para utilização de tipos agrícola e industrial.
Entre os produtos CLM também as rodas com pneus, oferecidos 
em uma série que compreende todas as melhores marcas.
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