
 

 

                            

                             АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ CNG 8×4 

                 
Китайський чотиривісний автоміксер CNG з установкою на стиснутому природному газі 

виробництва Dongfeng вирізняється високою надійністю та ефективністю. 

Використовується транспортними та будівельними компаніями для транспортування 

бетонної суміші від заводу виробника до будівельного майданчика. Використовуючи 

китайський автобетонозмішувач можна також готувати бетон в дорозі або безпосередньо 

на місці використання. 

 

Модель: автобетонозмішувач з установкою на стисненому природному газі (CNG) 

Колісна формула: 8х4 

Шасі: DFH 3440A80 

Об’єм барабана: 12 м³ 

Допустима повна маса (GVW): 44.8 т 

Двигун: YUCHAI YC6MK375N-30, потужністю 375/273 к.с./кВт 



 

 

КПП: FAST 12-ступенева 

Змішувальний барабан працює на приводі від двигуна шасі, що дозволяє значною мірою 

знизити витрату палива і робить чотиривісний автоміксер економічним. Також така 

конструкція знижує рівень шуму, кількість шкідливих викидів і загальну масу 

автомобіля. Обсяг змішувального барабана 12 куб.м, що дозволяє доставляти велику 

кількість бетону за одну поїздку, це робить чотиривісний автоміксер популярним серед 

великих компаній. 

Китайська спецтехніка Dongfeng користується великою популярністю у всьому світі, 

завдяки високим показникам якості та надійності, найменшими експлуатаційними 

витратами й високою продуктивністю. При виготовленні китайської вантажної техніки 

Dongfeng використовує автозапчастини та технічні рішення провідних автовиробників 

світу. Завдяки цьому китайська спецтехніка не поступається в надійності американським 

та європейським аналогам, але завдяки масштабам виробництва ціна китайського 

автобетонозмішувача значно нижче. 

Китайський чотиривісний автоміксер CNG, як і вся вантажна техніка, що вироблена на 

заводах Dongfeng, проходить суворий контроль якості. Це дозволяє виключити вихід в 

продаж техніки з браком. 

У компанії Dongfeng високо цінують безпеку, надійність та комфорт. Двомісна кабіна 

чотиривісних шасі на яких встановлено автобетонозмішувач має сучасний ергономічний 

інтер’єр. Прекрасний огляд і повний контроль на дорозі та в процесі роботи китайського 

автобетонозмішувача забезпечують широке вітрове скло і комплект зовнішніх дзеркал. 

Зручне розташування усіх елементів управління перед водієм на вигнутій приладової 

панелі. Чотиривісний автоміксер CNG укомплектований кондиціонером, радіо MP3 / 

USB, пневмосидінням водія й одним спальним місцем 

Загальні характеристики 

Колісна формула 8х4 

Споряджена маса шасі з надбудовою 18 000 кг 

Повна маса автомобіля 44 800 кг 

Повна дозволена маса 32 000 кг 

Максимальна швидкість 90 км/г 

Бак 400 л 

Система вентиляції кабіни примусове включення 

Кут заїзда/з’їзда 30/30 

Кліренс 280 мм 



 

 

Мінімальний радіус повертання 8м 

Максимальний підйом 32% 

 

  Основні характеристики бетонозмішувальної надбудови 

Номінальна місткість 12 куб.м 

Привід від двигуна шасі 

Геометричний об’єм 17,448 куб.м 

Місткість води 11,241 куб.м 

Швидкість барабану 0-14 об/хв 

Швидкість завантаження ≥3 куб.м/хвилину 

Швидкість розвантаження ≥2 куб.м/хвилину 

Кут нахилу барабану 10 градусів 

Габаритні розміри 

Довжина 11350 мм 

Ширина 2500 мм 

Висота 3899 мм 

База 3800 + 1450 мм 

Колія колес 1-й/2-й/3-й вісей 2045/1860 /1860 мм 

 

  Рульове управління 

Тип 
з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-

рейка-сектор» 

 

  Двигун 

Модель двигуна YUCHAI YC6MK375N-30, CNG(150L*8) 

Тип чотирьохтактний дизель з турбонаддувом 

Кількість та розташування ціліндрів 6, рядне 

Потужність двигуна 375/273/2100 кс/кВт/об-хвилин 



 

 

Крутний момент 1482Нм/1400 об-хвилину 

Об’єм 8.9 л 

Система охолодження рідинна 

Відповідність екологічним стандартам Евро V 

 

  Коробка передач 

Марка FAST GEAR 12JSD60T 

Тип механічна, 12 – ступенева 

Кількість передач 12 вперед / 2 назад 

Передаточне число головної передачі 5,92 

 

  Гальмівна система 

Робоча 

Двоконтурна пневматична в розділенням по 

переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), 

барабанні гальмівні механізми всіх коліс 

Допоміжна Моторне гальмо-уповільнювач 

Стояночна 
З приводом від пружинних 

енергоакумуляторів 

 

  Зчеплення 

Марка SACHS, F430 

Тип Сухе, однодискове 

 

  Підвіска 

Перша вісь 

Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з 

гідравличними телескопічними 

амортизаторами, зі стабілізатором поперечної 

стійкості 

Друга, третя осі 
Залежна, балансирна на 2-х напівеліптичних 

ресорах 



 

 

 

  Шини 

Розмірність 12.00 R20, 315/80R22.5 

 

 



 

 

 

 

 

 


