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• Hoge aslastcapaciteit voor transport van zware lasten
• Dubbele achteras met hefbare achterste as voor extra tractie
• Robuust en opbouwvriendelijk chassis

De veelzijdigheid van de XF FAS houdt in dat deze een breed scala aan taken  kan uitvoeren 
om uw bedrijf te laten floreren. Met een flexibel voertuigchassis, 6x2-asconfiguratie en 
dubbele achteras waarbij de achterste as hefbaar is, maakt de XF FAS met één rit het 
transport van grote, zware lasten tot een fluitje van een cent. Dit alles met de 
manoeuvreerbaarheid van een FA (4x2) wanneer de truck niet is geladen of de container 
heeft neergezet.  

De robuuste dubbele achteras van de XF FAS heeft een hoge aslastcapaciteit waardoor zware lasten kunnen 
worden gedragen en overbelasting van de achteras wordt voorkomen wanneer een container op of van het 
voertuig wordt geladen. Hij zorgt bovendien voor extra tractie en minder slijtage wanneer de achteras is geheven. 
Het duurzame, opbouwvriendelijke chassis kan tegen een stootje bij gebruik van het haakarmsysteem.

Always Working
XF FAS (6X2)
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Trucks die werken in de bouwsector en industrieel afvalsector zijn altijd aan het werk  
en hebben vaak complexe constructies zoals kranen, mengtrommels, kippers of 
haakarmsystemen, wat inhoudt dat deze niet gemakkelijk kunnen worden vervangen  
als ze uitvallen. Daarom moeten deze voertuigen betrouwbaar en duurzaam zijn en goed 
kunnen manoeuvreren op verharde wegen, bouwlocaties en in groeven.

INDUSTRIEEL AFVAL  

Voertuigen voor industrieel afval moeten uiterst robuust en veelzijdig zijn. Bakwagentypes voor deze toepassing 
zijn meestal portaalarmsystemen voor lichte voertuigen en haakarmsystemen voor zware voertuigen, vaak 
uitgerust met een kraan. Trekkers worden gewoonlijk gekoppeld aan robuuste trailers die in staat zijn om de 
stoten en butsen te weerstaan die gepaard gaan met het laden van schrootmetaal, papier, hout, vuilnis of ander 
industrieel afval. Verdere kenmerken van deze voertuigen zijn een duurzame ophanging, voldoende aslast, 
geavanceerde stabiliteitsregeling, veiligheidssystemen en een breed scala aan PTO’s die tegemoetkomen aan  
de dagelijkse behoeften in een omgeving met industrieel afval.

CONSTRUCTIE

Always Working


