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DB 460 CBV
Com os veículos Fiori da série CBV (Concrete Batching Vehicle), o 
concreto certificável pode ser produzido em qualquer lugar, em qual-
quer situação: trata-se de verdadeiras instalações de concretagem com 
4 rodas motrizes, dotadas de um avançado sistema de controle e 
mistura apto a certificar a qualidade do concreto produzido. 
Ágeis, tecnologicamente avançados e aperfeiçoados nos mínimos 
detalhes, os veículos da série CBV abrem possibilidades completa-
mente novas no setor das construções.

PORTUGUÊS

BUILDING A BETTER WORLD



DB 460 CBV
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 MOTOR DIESEL
Marca PERKINS diesel-turbo 1104D-44TA 
Potência máx. 86,5 kW (118 CV)
Potência reg. 83 kW (113 CV) @2.200rpm
Binário máx. 418Nm @1.400rpm
4 cilindros - Cilindrada 4.400 cc
Filtro de ar com cartucho seco
Refrigeração a água - Injeção direta
Emissões 2004/26/CE STAGE III A e EPA tier 3.

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Alternador 12V - 55 A
Bateria 12V - 132 AH (600 A)

 TRANSMISSÃO INTEGRAL 4X4
Hidrostática “automotriz” a alta pressão, com 2 ve-
locidades automáticas, câmbio mecânico de 2 re-
lações, com comando eletro-hidráulico 
Velocidades:  4 à frente 4 a ré
1a  4,6 km/h 4,6 km/h
2a  10,6 km/h 4,6 km/h
3a  13,7 km/h 13,7 km/h
4a  30,0 km/h 13,7 km/h
Relação tração/peso: 45%

 EIXOS
Anterior: portante, oscilante (± 6°), esterçante, com 
reduções epicicloidais nos cubos das rodas.
Posterior: portante, esterçante, com reduções epici-
cloidais nos cubos das rodas e câmbio em bloco na 
caixa do diferencial.

 FREIOS
Freio de serviço e freio de emergência: com di-
sco em banho de óleo , atuantes sobre as 4 rodas, 
alimentados por bomba com duplo circuito indepen-
dente.
Freio de estacionamento: com discos internos em 
banho de óleo, do tipo negativo, com comando ele-
tro-hidráulico.

 PNEUS
Anteriores e posteriores: 18 - 19,5

 VOLANTE
Auxiliado por meio de direção hidrostática load-
sensing; 4 rodas esterçantes; dispositivo de seleção 
de esterço com comando em cabine para: 2 rodas 
esterçantes - 4 rodas esterçantes - volante do tipo 
“caranguejo”. 
Raio mínimo de volta no interior das rodas: 2.000 mm
Raio mínimo de volta exterior: 4.275 mm

 CHASSI
Chassi tubular com aço de alta resistência ST52

Altura máx. de descarga da tremonha: 2.140mm
Altura máx. de descarga da canaleta: 1.820 mm
Altura min. de descarga da canaleta: 1.680 mm

 CABINE
Cabine de proteção ROPS - FOPS com sistema 
Cab Comfort, máxima ergonomia dos comandos 
acionáveis sem esforço, torre de comando giratória 
a 180°, com inversão rápida em recomposição au-
tomática, acabamento das partes internas em ABS, 
máxima visibilidade nos quatro lados, baixos 
ruídos, cabine fechada, aquecimento, portas com-
pletamente basculantes. Instalação de iluminação e 
sinalização para a circulação em estradas.

 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Bomba dupla com engrenagens; distribuidor com 5 
elementos, servo controlado; permutador de alumínio.
Sistema Fast Loading, cinematismo compensado 
de carga gerido por 5 cilindros hidráulicos controla-
dos por um joystick servo controlado, com avanço 
integrado do veículo.
Vazão máx.: 50 litros/min.

Pressão máx.: 180 bar
Instalação hidráulica pressurizada.

 INSTALAÇÃO DE ÁGUA
Bomba de água “auto-escorvante”
Vazão máx.: 300 litros/min.
Prevalência máx.: 4,0 bar
Capacidade dos tanques: 900 litros - de polietileno 
superlinear (PESL), para evitar incrustações.
Sistema Mix Control F6000, gestão programável 
e controlada da inserção de água no tambor e das 
funções de mistura e descarga, também a partir do 
chão. 
Acionamento da bomba de água a partir tanto do 
posto de comando como do chão. Seleção de aspi-
ração a partir do chão, com tubulações de embrea-
gem rápida. 

 TAMBOR E MISTURA
Rotação do tambor através de transmissão hidro-
stática com bomba de vazão variável sob comando 
eletro-hidráulico instalado tanto na cabine como no 
lado posterior do veículo. Controle infinitesimal. Alin-
hamento do tambor a 240° por meio de plataforma 
rotatória Heavy-Duty e redutor com freio negativo.
Sistema de mistura aprovado pelo Departamento 
de Química Aplicada e Ciência dos Materiais da 
Universidade de Bolonha, para a produção de 
concreto RCK, graças à particular conformação do 
tambor, ao correto sistema de carregamento e à justa 
velocidade de rotação. Sistema patenteado Double 
Reverse que combina a reversibilidade de direção 
com a descarga a 360°, permitindo também o con-
trole total da mistura diretamente da cabine.
• Velocidade de rotação: de 0 a 21 rpm
• Volume geométrico do tambor: 5.050 litros
• Concreto obtido máx.: 4.000 litros
• 3 calhas de prolongamento fornecidas
• Suporte móvel para calha

 PÁS DE CARREGAMENTO
Capacidade da pá: 610 litros, portinhola de con-
tenção com fechamento hidráulico.
Número de pazadas por carga: 9 - 10
Até 4 ciclos/hora

 ABASTECIMENTOS
Tanque combustível de polietileno reticulado (PER): 
95 litros
Tanque de óleo hidráulico: 100 litros

 MASSAS
Massa operativa a vácuo: 7.300 kg
Massa máx. homologada: 16.500 kg
Vazão útil homologada: 9.500 kg
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O sistema CBV inclui o novo FIORI BATCH 
CONTROL, composto por duas unidades 
intercomunicantes com link serial do tipo 

CAN-BUS, dotado de impressora e saída 
USB para transferência de dados e impressão 

de relatórios. Memoriza as informações 
relativas aos vários componentes (cimento, 

agregados, água, aditivos etc.). Define até 20 
receitas memorizáveis compostas por 32 

componentes diferentes. Sensor de rotação 
de batidas para o cálculo de número de 

giros e o cálculo de final de ciclo. Indicador 
de consistência integrado imprimível no 

relatório de ciclo. Alarme acústico em caso 
de procedimento de carregamento errado ou 

inclinação incorreta. Lança de lavagem a alta 
pressão (150 bar), para facilitar a limpeza, 
montada diretamente no veículo, com filtro 
e captação de água dos tanques laterais. 
Instalação de aditivos dotada de dois 

tanques com capacidade total de 19 litros. 
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