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• Lekkie podwozie pojazdu 
• Doskonałe właściwości w warunkach terenowych i drogowych 
• Rozwiązanie zwiększające produktywność i komfort

Model CF FAD Construction Mixer opracowano jako lekkie podwozie do montażu 
betonomieszarek 8 m³. W połączeniu z wytrzymałem układem napędowym zapewnia ono 
wysoką ładowność maksymalną oraz długi czas pracy.  

Wzmocnienie podwozia modelu CF FAD Construction Mixer gwarantuje płynną jazdę nawet w najtrudniejszym 
terenie. Mały promień skrętu zapewnia optymalną użyteczność pojazdu nawet w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni. Dzięki wzmocnionemu zderzakowi i dużemu prześwitowi model CF FAD z łatwością pokona każdą 
przeszkodę na placu budowy lub na drodze.

Zawsze sprawne
CF FAD CONSTRUCTION MIXER (8X4)
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BUDOWLANYCH  

Zawsze sprawne

Pojazdy ciężarowe, które pracują w segment budowlany oraz segment odpadów 
przemysłowych, pracują stale i często mają skomplikowane zabudowy, takie jak dźwigi, gruszki 
betoniarek, wywrotki czy podnośniki hakowe, co oznacza, że w przypadku awarii nie można ich 
łatwo zastąpić. Właśnie dlatego te pojazdy zostały zaprojektowane tak, aby były niezawodne  
i trwałe, a także zdolne do manewrowania po drogach utwardzonych, placach budowy i 
kamieniołomach. Krótko mówiąc, aby służyć w wymagającym segmencie transportu dla 
budownictwa, budowy dróg i górnictwa odkrywkowego, pojazdy te muszą być zawsze sprawne.

BETON  

Zawsze sprawne  
Pojazdy do zastosowań związanych z betonem można rozpoznać po nadwoziach z bębnami mieszającymi lub 
pompami do betonu. Oba te rodzaje zastosowań transportowych są wysoce wyspecjalizowane i mają określone 
wymagania. Sztywne podwozie z bębnem mieszającym zostało zaprojektowane do przewozu 8, 9, a nawet 10 m³ 
betonu. Z kolei ciągnik umożliwia holowanie przyczep/naczep z bębnem mieszającym na 10 do 12 m³ betonu. Firma 
DAF oferuje podwozia sztywne i podwozia ciągników, co pozwala zawsze zoptymalizować masę i zapewnić wysoką 
ładowność bez konieczności rezygnowania z zasilania wodą lub sztywności korpusu betoniarki. Pompy do betonu 
wymagają solidnego mocowania do nadwozia oraz miejsca w podwoziu dla wysuwanych nóg stabilizujących. 
Ponadto, aby można było bezpiecznie i wydajnie obsługiwać nadwozie i podwozie pojazdu, musi być dostępna 
odpowiednia przystawka PTO oraz funkcje komunikacji między pojazdem ciężarowym a nadwoziem. Firma DAF 
oferuje zoptymalizowane podwozie pojazdu, szeroki wybór przystawek PTO, złącza aplikacyjne i rozwiązania 
komunikacji pojazdu z nadwoziem, tworzące idealne podwozie dla pojazdu z pompą do betonu!


