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• Wytrzymały stalowy zderzak i duży kąt natarcia
• Kompaktowe wymiary i mały promień skrętu
• Mocny, a jednocześnie lekki układ napędowy

Model LF FA 19t Construction w wersji bramowcowej to najlepszy wybór w dziedzinie 
transportu odpadów. Zastosowano w nim szeroką gamę solidnych zderzaków i rozwiązań 
konstrukcyjnych podwozia, które uzupełnia duży prześwit nad podłożem. Dzięki temu 
pojazd LF FA 19t Construction w wersji bramowcowej idealnie nadaje się do pracy w 
trudnych warunkach, w których występują duże ilości luźnych pyłów lub innych odpadów 
przemysłowych.    

Kompaktowa konstrukcja i opcjonalna szyba tylna/krawężnikowa w kabinie ułatwiają wykonywanie manewrów  
w ciasnych przestrzeniach, zapewniając maksymalną widoczność. Dzięki solidnej budowie i dużej nośności osi 
model LF FA 19t Construction można wyposażyć w najbardziej wytrzymałe zabudowy bramowcowe, które 
zapewnią bezpieczne i długotrwałe użytkowanie pojazdu.

Zawsze sprawne
LF FA 19T CONSTRUCTION (4X2)
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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.  


