
Hibrit - Fişli (plug-in) Mikser
ENERGYA E9

Teknik Veriler

Teknik veriler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ENERGYA
E9

m3 9
m3     15.9
% 56.3
m3     10.2

devir/dk 0 ÷ 14
mm 2300
n 2
l 0 ÷ 500
l 300

Kazan
Nominal kapasite 
Geometrik hacim 
Dolum oranı
Su hattı
Dönüş hızı 
Kazan çapı
Makaralar
Su tankı ölçek 
Su tankı kapasitesi 
Su tankı tipi Alüminyum basınçlı

Güç Ünitesi
Elektrik motoru 

mm 6450
mm 7655
mm 1205
mm 2895
mm 2755
mm 2355

Ölçüler
A - min. şasi uzunluğu 
B - min. mikser uzunluğu 
C - uzantı
G - ağırlık merkezi
H - maks. yükseklik *
Maks. genişlik
Toplam ağırlık (boş) ** Kg 4900

Kamyon Özellikleri 
Aks sayısı adet 4 aks

  Şarj Modu

High speed charging mode

Tek fazlı 220V - 16A

 Üç fazlı 400V - 32A

* CIFA standart şasi
**  Ağırlıklar DIN 70200 göre ± 5% değişebilir.

  Battery
Teknoloji Lithium-ion

Kapasite 28,1 kWh/100Ah

Yerleşik şarj cihazı ile standart şarj modu
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Ürün açıklaması
ENERGYA, yakıt tüketimini, kirliliği ve gürültüyü azaltmak için la-test 
teknolojilerini benimseyen CIFA'nın patentli plug-in Hybrid beton 
mikseridir. ENERGYA sistemi, tüm çalışma koşullarında tam enerji 
yönetimine izin verir. Bileşenlerin seçimi ve kurulumu, sistemin genel 
verimliliğini en üst düzeye çıkartmak için EU normlarında seçilmiştir. 
Konvansiyonel hidrolik sistemin yerini yüksek verimli elektrik şanzıman 
almıştır. Sistem, şarj ve deşarj aşamaları sırasında çalışma alanında 
dizel motor kapalı, egzoz emisyonu olmadan ve çok düşük gürültü ile 
kazanın döndürülmesine sağlar. ENERGYA egsoz emisyonu ve 
gürültüyü azaltarak, tüm alanlarda sektörün geleceğini yansıtan patentli 
ve çevre dostu bir CIFA ürünüdür.

Standart ekipmanlar
•Kamyon üreticisi şartnamesine göre düz veya şekilli şasi

•DIN459 standardına göre dizayn edilmiş, yüksek hacimli kazan 
kazan norm with large loading volume with high water line

• Kazan ve helezonlar 450 HB çelik
• Aşınma korumalı helezonlar
•Kolay bakım için tamamen civatalı, koruma kapalklı, 250mm çaplı 
iki makara

• 300 litre kapasiteli, basınçlı alüminyum su tankı
• İki yıkama nozzle (biri quick-joint ile şasi seviyesinde, diğeri 
merdiven platformu üzerinde)

• Beton kıvamı için ekran üzerinde beton manotmetresi
•Demir-plastik malzemeden hafifletilmiş oluklar ve sabitleme 
destekleri

•Hızlı ve sorunsuz dolum ve boşaltma için özel tasarım dolum oluğu 
ve boşaltma oluğu, daha iyi ve basit bakım için tamamen cıvatalı 
yapı

• Dolum ve boşaltım olukları üzerinde aşınma plakaları
• Boşaltma oluğunda manuel hidrolik kriko
• Ön destek şasisi üzerinde quick joint bağlantı 2 adet su dolum vanaları
• Yanlarda bisikletlik korumaları ile arka tampon koruma (EEC bölge 
standartlarında)

• Kolay temizlenebilen arka destek üzerinde Fiber-glass arka koruma
• İki kollu döner oluk sistemi
• Polimer çamurluklar
• Sürgülü alüminyum merdiven
• İki adam kapağı ve iki adet kazan emniyet kilitleme sistemi
• Su sayacı
•Seyir halinde ve beton dökümü sırasında kazanı kontrol etmek için 
kabin içerisinde kontrol paneli, ayrıca mikser arkasına yerleştirilmiş 
3m kablolu bir kontrol paneli içeren elektronik kontrol sistemi

• Özal tasarım fiberglas kapaklar
• LED arka aydınlatma

Opsiyonlar
• Alüminyum basınçlı su tankı (500 l)
• 2 adet alüminyum oluk
• Basınçlı katkı tankı (50 l)
• Ek arka LED aydınlatma
• Arka kamera
• Döküm oluğunda elektrikli hidrolik kriko sistemi
• Energya Hızlı Şarj istasyonu 300V DC akım

• 0%-100% şarj süresi: 1 saatten az




