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• Kierowana oś pchana zapewnia większą nośność
• Brak tarcia i mniejsze zużycie podczas pokonywania ostrych zakrętów
• Łatwe manewrowanie przy maksymalnej widoczności

Dzięki układowi osi 6x2 i kierowanej osi pchanej model CF FAG idealnie sprawdza się jako 
platforma do ciężkich zabudów wymiennych. Solidna konfiguracja pojazdu gwarantuje 
możliwość bezpiecznego ładowania i rozładowywania nawet najcięższych kontenerów bez 
ryzyka przeciążenia tylnej osi podczas obsługi układu wyładowczego. 

Kierowana oś pchana nie tylko zapewnia dużą nośność, lecz również przyczynia się do wyeliminowania tarcia i 
mniejszego zużycie podczas pokonywania ostrych zakrętów przy niskich prędkościach. Trwałą konstrukcję 
modelu CF FAG uzyskano dzięki wykorzystaniu wytrzymałego zderzaka i podwozia, natomiast opcjonalne szyby 
boczne i szyba tylna kabiny zapewniają maksymalną widoczność i optymalny poziom bezpieczeństwa.

Zawsze sprawne
CF FAG (6X2)
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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.

TRANSPORT ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH  

Solidne i uniwersalne 
Pojazdy do przewozu odpadów przemysłowych muszą wykazywać wyjątkowy poziom solidności i 
wszechstronności. Najczęściej występujące w tym segmencie rodzaje sztywnych zabudów to bramowce w 
przypadku lekkich pojazdów oraz podnośniki hakowe na ciężkich pojazdach, często wyposażone także w dźwig. 
Ciągniki są zazwyczaj łączone z wytrzymałymi przyczepami/naczepami, które są w stanie wytrzymać uderzenia i 
zadrapania podczas ładowania odpadów metalowych, papierowych, drewna, śmieci lub innych odpadowych 
przemysłowych. Inne cechy pozwalające sprostać codziennym wymaganiom pracy z odpadami przemysłowymi to 
trwałe zawieszenie, odpowiednie obciążenie osi, zaawansowany układ kontroli stabilności pojazdu, systemy 
bezpieczeństwa i szeroka gama przystawek PTO.  


