DB 400

As imagens presentes são meramente ilustrativas e podem conter acessórios opcionais.

MiXer systeM
A DB 400 é uma misturadora de concreto móvel sobre rodas, autocarregável e
autopropelida, para todos os tipos de terrenos, graças ao tambor com rotação de
180º e capacidade de até 4.0m³ de concreto S1, com 4 rodas motrizes e esterçantes
elevada produtividade e economia. A característica inovadora desta misturadora de
concreto móvel é a reversibilidade da direção do operador, completamente dentro da
cabine fechada. Esta prerrogativa faz com que se torne particularmente interessante
nos casos em que, para tornar mais rápido o trabalho (por motivos ambientais ou de
exigências do canteiro), é importante inverter o lado de direção sem ter que abrir a
porta. As dimensões do equipamento simplificam o envio por meio de um contêiner.
Além disso, a cabine esquerda fechada com proteção é uma característica que a
diferencia das outras misturadoras autocarregáveis com carregamento traseiro. O
equipamento ainda conta com o fornecimento de série do sistema de pesagem e
controle do traço FBC.

Modelo :
Tipo :
Cilindrada, nº de Cilindros :
Injecção :
Arrefecimento :
Potência máx :
Potência reg. :
Torque máx :
Alternador :

No emission compliance

Stage IIIA

PERKINS série 1.104
Turbo
4.400cc - 4 em linha
direta de controlo mecânico
a água, filtro de ar a seco
82,5 kW (112 Hp)
82 kW (2.400 rpm)
404 Nm a 1.400 rpm

WEICHAI WP4
Turbo Intercooler
4.088cc - 4 em linha
direta de controlo eletrônico
a água, filtro de ar a seco
85 kW (115 Hp)
85 kW (2.300 rpm)
560 Nm a 1.700 rpm

12V - 65 A

12V - 80 A

ELÉCTRICA

SISTEMA DE ÁGUA

MISTURA E DESCARGA

Bateria ....... 12 V capacidade 132 Ah (600 A)
Sistema de iluminação rodoviária, faróis de
trabalho traseiros.

Bomba de água de tipo centrÍfugo “autoaspirante”.
Vazão máxima ...........................250 litros/min.
Pressão máxima ...................................... 4 bar
Dois reservatórios de água contrapostos e
interligados com capacidade total de 900L.
Controle de abastecimento de água por contalitros eletromagnético.
Seleção de aspiração com tubagens de engate
rápido.

Tambor de mistura com hélices em espiral
dupla, fundo convexo e giro de 180º.
Volume geométrico do tambor:....... 5.500 litros
Velocidade de rotação do balão: ......... 22 rpm.
Concreto produzido em classe S1: .........4,0 m³
de concreto por batelada.
Contrachassi montado em mesa giratória (rala)
dentada “heavy-duty”, e bloqueio automático
através de freio negativo.
Rotação do balão por meio de bomba com pistões de vazão variável e motor hidráulico orbital
em circuito fechado com comando elétrico infinitesimal localizado na cabine.
Calha de descarga com inclinação mecânica,
rotação em 180° para a descarga direta a partir
da tremonha.
Uma extensão para calha de descarga são
fornecidas de série.

TRANSMISSÃO INTEGRAL 4X4
Transmissão integral 4x4
hidrostática
“automotiva” com
bomba hidráulica e
motor de fluxo variável com comando
eletro-hidráulico,
com
inversão
de
velocidade
no
volante. Esterçamento
nas
4
rodas. Câmbio
de
velocidade mecânico para “velocidade” de
operação e transporte com comando eletrohidráulico.
VELOCIDADE
4 para frente
2 para trás
I°
0 - 3.0 Km/h
0 - 3.0 Km/h
II°
0 - 7,2 Km/h 0 - 3.0 Km/h
III° 0 - 10,0 Km/h 0 - 10,0 Km/h
IV° 0 - 25,0 Km/h 0 - 10,0 Km/h
Relação tracção / peso ............................. 46%
EIXOS E RODAS
Dianteiro, oscilante (± 6°) de direção com reduções epicicloidais nos cubos das rodas.
Traseiro, de direção com reduções epicicloidais
nos cubos das rodas e caixa de velocidade flangeada. .
Pneumáticos ......................... 400/70-20 16PR
FREIOS
De serviço e de emergência com discos internos em banho de óleo com atuação nas 4 rodas, acionado por servo freio em duplo circuito
independente.
De estacionamento de tipo negativo com discos
internos em banho de óleo na ponte traseira,
desbloqueio com comando eletro-hidráulico.
DIREÇÃO
Direção hidráulica com 4 rodas de direção, dispositivo de seleção de giro: 2 rodas de direção,
4 rodas de direção e modo caranguejo

FBC - FIORI BATCH CONTROLLER
Controle dos processos de dosagem e mistura,
concreto em todos os ambientes e condições. Um
amplo display colorido e uma interface fácil de usar
em idioma diferente, orienta o operador através
das criações de uma grande variedade de receitas,
permitindo-lhe de produzir doses de concreto da
mesma qualidade.

- Gestão de arquivos que contenham até 32
componentes.
- Gestão automática da bomba de água.
- Controle remoto wireless para HS silo para
a alimentação automática de concreto no
tambor (opcional).
- Porta USB avançada para atualizar software /
firmware e upload / download de components
de receitas.
SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba de engrenagem
CVazão máx ................................. 45 litros/min.
Pressão máx. ....................................... 210 bar
Distribuidor de 4 elementos com joystick multifuncional.
Permutador em alumínio para arrefecimento do
óleo hidráulico.
Aspiração em circuito fechado pressurizado
com filtro de óleo de troca rápida externa.

PÁ DE CARREGAMENTO
Pá de carregamento traseira de 700L, com
cilindros de dupla ação, portinhola de
fechamento com comando eletro-hidráulico
com função TIP-OFF de série.
Número de pás por carga: ........... cerca de 8 /9
CABINE
Cabine esquerda fechada com proteção
ROPS
&
FOPS
nível 1, com posto de
assento, direção e comandos reversível 180°.
Assento
anatômico
com
suspensão
elástica com
regulagem
de
altura
e
cinto de segurança.
ABASTECIMENTOS
Tanque de combustível.......................... 84 litros
Capacidade total do sistema hidráulico . 125 litros
Óleo motor ...............................................10 kg
PESOS
Peso operacional ................................. 7300 kg
Peso máximo ..................................... 16900 kg
Peso líquido ......................................... 9600 kg

Válido a partir de 12/2019. Todas as especificações são indicativas e podem ser modificadas sem pré-aviso.

MOTOR DIESEL

Conforme Directiva 2006/42/CE

DB 400

MISTURADORA DE CONCRETO MÓVEL, SOBRE 4
RODAS, AUTOPROPELIDA E AUTOCARREGÁVEL,
PRÓPRIA PARA MISTURAR ARGAMASSA E
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS

