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Tập đoàn Fiori của Italia với 70 năm kinh nghiệm phát triển 
đã đem tới khách hàng một giải pháp tổng thể cho nhu cầu 
cung cấp bê tông trên mọi công trình, từ xây dựng đường 
xá, cầu cống, nhà cửa cho tới thi công hầm lò, cầu cảng… 
Máy trộn bê tông tự nạp liệu Fiori là giải pháp công nghệ 3 
trong 1 với hiệu năng tổng hợp của: Máy Xúc Lật – Trạm 
Trộn –  Xe Bồn. Sử dụng Fiori giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, 
tối ưu về vận hành, giảm thiểu gánh nặng quản lý thiết bị 
cũng như con người.

Fiori group with more than 70-year experience has offer to 
customers the solution for suplying concrete more effective 
and productive for all types of application ranging from 
residential constructions, road & bridge to tunnel or port 
constructions, etc. Fiori is a 3-in-1 technology combining the 
functionity of (1) Wheel loader, (2) Batching plan and (3) 
Transit Mixer. Taking the advantage of Fiori solution helps the 
cutomers to save investment, optimize operating cost, 
management overhead as well as manpower. 

MÁY TRỘN BÊ-TÔNG TỰ NẠP LIỆU FIORI - Ý

GIẢI PHÁP BÊ TÔNG FIORI
CONCRETE PRODUCTION SOLUTIONS

Specifications
THÔNG SỐ

LOẠI/ Type

NĂNG SUẤT/MẺ/ Production/times 

HỆ THỐNG LÁI/ Drive

BỒN NƯỚC/ Water Tank

TRỌNG LƯỢNG/ Weight 

KÍCH THƯỚC/ Dimention

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ/ Engine Power

Tự nạp liệu

1.3 m3

4 bánh lái

200 L

2,880 kg

C 2,385 mm

D 3,885 mm

R 1,820 mm

31 kW

DB X10
Phù hợp mọi nhu cầu

Tự nạp liệu

3.5 m3

4 bánh lái

870 L

6,200 kg

C 2,865 mm

D 5,090 mm

R 2,380 mm

82.5 kW

DB X35
Vận hành dễ dàng

Tự nạp liệu

5.0 m3

4 bánh lái

1200 L

7,000 kg

C 3,040 mm

D 5,630 mm

R 2,430 mm

82,5 kW

DB X50
Năng suất cao
Gầu xúc phía trước

Tự nạp liệu

2.5 m3

2 bánh lái

570 L

5,000 kg

C 2,720 mm

D 4,730 mm

R 2,250 mm

64.5 kW

DB X25
Nhỏ gọn, linh hoạt
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