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C O M P A N Y  P R E S E N T A T I O N

Společnost CIFA byla založená roku 1928 panem Carlo 
Ausendou, název společnosti je zkratkou z „Compag-
nia Italiana Forme Acciaio“. Firma, zpočátku zaměřená 
na různé druhy strojírenské výroby, se začala v oblas-
ti výroby, dopravy a ukládání betonu výrazně prosazo-
vat po 2. světové válce. Jako první domácí výrobce přišla 
na trh s domíchávačem betonu namontovaným na auto-
mobilovém podvozku v roce 1958, první betonárku 
na kolejovém podvozku uvedla na trh v roce 1965, kon-
cem 60. let uvedla na trh první čerpadlo betonu na auto-
mobilovém podvozku a v roce 1975 – jako první výrobce 
na světě – představila své „MAGNUM“, kombinaci domí-
chávače a čerpadla betonu na automobilovém podvoz-
ku. Během posledních 50 let CIFA dodala – a prodala – 
přes 40 000 domíchávačů, přes 5 000 čerpadel betonu, 
více než 3 500 kombinací domíchávače a čerpadla beto-
nu, téměř 4 000 betonárek, skoro 500 kusů stříkacích 
systémů betonu a desítky bednění pro tunely, mosty, 
apod. CIFA je dnes jednou z vedoucích světových firem 
v daném výrobním odvětví. CIFA je zastoupena na všech 
významných světových trzích, v současnosti má zastou-
pení ve více než sedmdesáti zemích světa.

Divize stavebních strojů koncernu Agrotec nabízí 
zákazníkům ucelenou řadu strojů CIFA – betonárky nej-
různějších konstrukcí a výkonů, autodomíchávače, spe-
ciální nástavby pro práci s betonem, stacionární či mobil-
ní čerpadla betonových směsí, bednění, nástřikové sys-
témy betonových směsí, recyklační zařízení čerstvého 
betonu a další systémy a stroje zabývající se přípravou, 
výrobou a distribucí betonových směsí.

Na našich trzích jsou z výrobků CIFA známy přede-
vším domíchávače a čerpadla betonu. Původní domí-
chávače řady RH byly nahrazeny inovovaný-
mi modely SL. Řada domíchávačů SL je opro-
ti předchozí řadě RH konstrukčně přepracova-
ná, čím se podařilo snížit hmotnost např. modelu 
SL 9 oproti modelu RH 100 až o 600 kg. Změ-
nou konstrukce s využitím metody konečných 
prvků bylo dosaženo snížení hmotnosti nástav-
by v místech, která nejsou namáhaná otěrem 
s betonovou směsí, tudíž nejde o snížení život-
nosti bubnu či lopatek. Tato změna se nepro-
mítla ani do tuhosti a pevnosti samotného rámu 
či nosných prvků nástavby. Současně se rozšíři-
la standardní výbava např. o zdvojené elektrické 
ovládání nástavby z kabiny a zádi vozidla v soula-
du se směrnicí 89/392/CEE či nezávislé ovládá-
ní otáček bubnu nástavby bez vlivu otáček moto-
ru, tzv. systém CSD – Continuous Speed Drive. 
Různé velikosti nádrží na vodu, včetně tlakových 
nádrží, široká výbava pro mytí strojů, možnost doplně-
ní domíchávače o teleskopický vyprazdňovací žlab či 
o teleskopický dopravník s dosahem až 14 m a výško-
vým dosahem až +7,5/-5 m, či např. doplnění domíchá-
vače o nezávislý motor pro pohon stroje jsou jen malou 
ukázkou možností rozšíření nástavby. Samozřejmostí je 
montáž na všechny běžné značky podvozků, včetně tra-
diční značky TATRA, dodávka návodu v českém jazyce 
a zaškolení obsluhy.

Nástavby CIFA Magnum jsou kombinací domíchávače 
a čerpadla betonu. Objem domíchávače 7 nebo 10 m3, 
výškový dosah ramene 24, 28 a nově až 32 m zajišťu-
jí optimální využití tohoto typu nástavby pro všechny 
běžné práce. Výhodou je jednoduché konstrukční řešení 
nástavby a osvědčená konstrukce čerpadla betonu. CIFA 
Magnum je dodávána s čerpadlem o výkonu 61 m3 /
hod a s maximálním provozním tlakem 71 barů, které 
je provozně spolehlivé a poskytuje pro tento typ stro-
je dostatečný výkon pro všechny typy prací, pro které je 
tento druh stroje vhodný. Potrubí o průměru 100 mm 
zaručuje dostatečný průtok čerpaného betonu. Nástav-
by jsou montovány na všechny běžné typy čtyřosých 
podvozků a nabízí uživatelům širokou škálu příslušen-
ství jak ve standardní výbavě, tak v doplň cích. Rádiem 
ovládané rameno čerpadla, včetně zdvojeného ovládá-
ní domíchávače z kabiny a ze zádi vozidla, vibrační rošt 
násypky jsou samozřejmostí. V rámci výbavy na přání 
lze stroje doplnit o dvouplášťové potrubí, tlakovou nádrž 
na aditiva, nepřetržité otáčení ramene čerpadla a další 
položky. Technická podpora uživatelů a zaškolení obslu-
hy je nedílnou součástí dodávky. 

Samotná čerpadla betonu jak stacionární, tak namon-
tovaná na podvozku tvoří páteř nabídky produktů znač-
ky CIFA. Budeme-li hovořit o mobilních čerpadlech 
CIFA, je v první řadě třeba zmínit nabízený rozsah délky 
ramene a výkonů čerpacích jednotek. Čerpadla betonu 
jsou vyráběna s rameny o výškovém dosahu od 24 až 
do 58 m a s čerpacími jednotkami o výkonu od 87 až 
do 180 m3/hod. Průměr standardně dodávaného dvou-
plášťového potrubí všech čerpadel je 125 mm.

Většina modelů má přední teleskopické patky typu 
„X“. Toto řešení vyžaduje nižší plochu potřebnou pro 
zapatkování stroje na pracovním místě, což přispí-
vá ke zvýšení efektivnosti nasazení čerpadla. Kapa-
cita násypky betonu je, s výjimkou největšího typu 
K58, 550 l, násypka je vybavena vibračním roštem 
a objem vodní nádrže je 800 l. Vodní čerpadlo o výko-
nu 70 l/30 barů je poháněno hydraulikou nástav-
by, která může být, podle přání zákazníka, poháně-
na buď z motoru podvozku nebo z kardanu. Propor-
cionální rádiové ovládání ramene je standardně dodá-
váno ke všem typům čerpadel betonu a je doplně-
no o 30 m dlouhý kabel, který může obsluha rovněž 
využít. Proporcionální ovládání umožňuje dvě rychlos-
ti pohybu ramene, dálkový start/vypnutí motoru pod-
vozku a je vybaveno frekvenčním syntetizérem a regu-
látorem průtoku betonu. Nejvýkonnější čerpací jed-
notka HPG 1808 s výkonem 179 m3/hod je dodává-
na do typů K36, K41, K44, K48, K52 a K58. Při průmě-
ru pístu a zdvihu 230 x 2000 mm je maximální počet 
zdvihů 36/min při maximálním tlaku na beton 76 barů. 
Tento typ čerpadla je vybaven uzavřeným hydraulic-
kým okruhem a stejně jako všechny ostatní typy čer-

padel má hydraulický okruh chladič oleje. Pro tento typ 
čerpací jednotky má násypka objem 650 l. 

Doplňkovou výbavou všech typů čerpadel jsou, mimo 
již uvedeného dvouplášťového potrubí, např. vysokotla-
ké vodní čerpadlo, kompresor pro čištění potrubí, ome-
zovač otočení ramene, přídavný motor pro nouzový 
pohon ramene, paměťová jednotka Black Box, sada pro 
ohřev vody či sada pro osvětlení ramene. Důležitou sou-
částí nabídky je rovněž sada dílů „první pomoci“, která 
obsahuje písty, otěrovou desku atd. Všechny nástav-
by CIFA jsou lakovány dle přání konečného odběratele. 
Stačí zadat barvu a vzor a zákazník dostane hotový výro-
bek ve svých firemních barvách. 

Č E R P A D L O  K 35L 
Model CIFA K35L (obr. 1) vychází konstrukčně z nové 
modelové řady čerpadel betonu „K“ a z modelu K31, 
tzv. „halovky“. CIFA K35L je betonpumpou, určenou pro 
zástavbu na tříosý (alternativně může být použit i čtyřo-
sý) podvozek o rozvoru min. 4200 mm a s celkovou pro-
vozní hmotností do 26 t. Výložníkové rameno se skládá 
z pěti sekcí, přičemž poslední sekce je s využitím paten-
tovaného systému otočná o 360°. Minimální rozkláda-
cí výška 7,1 m a maximální dosah ramene v kombinaci 
s pěti sekcemi nabízí zcela nové možnosti využití toho-
to čerpadla. Standardní je dvouplášťové potrubí o prů-
měru 5“ (125 mm) a systém skládání ramene ZR. Před-
ní patky se rozevírají systémem X, zadní patky jsou jed-
noduše vysouvatelné do stran. Toto řešení, spolu s dal-
šími konstrukčními změnami, jejichž výsledkem je sní-
žení celkové hmotnosti nástavby, umožnilo použít patky 
s dostatečnou bezpečností, zároveň však s velice při-

jatelnými celkovými rozměry. Šířka předních patek při 
plném zapatkování stroje je 6,22 m, vzadu 6,15 m. Cel-
ková délka stroje nepřesahuje 10 m. 

Betonpumpa CIFA K35L je standardně osazována 
osvědčenou čerpací jednotkou PA 1506 s otevřeným 
hydraulickým okruhem s v max. teoretickým výko-
nem 150 m3/hod nebo novou čerpací jednotkou 
HPG 1408 IF9 s uzavřeným okruhem a max. teoretickým 
výkonem 140 m3/hod. HPG 1408 IF9 je představitelem 
nové generace čerpacích jednotek CIFA a využívá dobré 
vlastnosti klasických čerpadel s S-ventilem modelu S8 
a čerpadel s uzavřeným hydraulickým okruhem mode-
lu HPG. Tato čerpací jednotka může být vybavena další 
novinkou, systémem EPC (Electronic Pumping Control), 
který hlídá a řídí všechny základní funkce pumpy. V závis-
losti na typu betonu, jeho konzistenci je systém schopen 
nastavit optimální chod čerpadla tak, aby bylo zaručeno 
maximální využití výkonu stroje a současně, aby stroj pra-
coval v optimálních podmínkách bez vzniku rázů v potru-
bí, chvění ramene, hluku či zbytečného spotřebovává-
ní energie. EPC využívá tři vlastní patenty z konstruktér-
ských kanceláří CIFA. Jeho vhodným doplňkem je další 
elektronický systém K-TRONIC®, rovněž patentově chrá-
něný, který slouží ke kontrole stability stroje při práci, sle-
duje polohy jednotlivých patek a ramene pumpy, tlaky 
v hydraulických válcích ramene atd. Oba systémy lze 
s výhodou využít pro záznam dat z pracovního nasazení 
stroje a lze je pak snadno analyzovat na počítači.

CIFA S.p.A. je také významným dodavatelem kom-
pletních betonáren včetně recyklingu čerstvého betonu. 
Výrobní program zahrnuje jak klasické vertikální věžo-
vé, tak horizontální. Zajímavou novinkou je konstrukč-

ně jednoduchá a spolehlivá mobilní betonárka 
CIFA COMPACTEASY 1500. Mezi hlavní před-
nosti této betonárky patří nízké náklady na insta-
laci včetně nákladů na přípravu stanoviště, mož-
nost snadno postavit a připravit zařízení k práci 
a opětovně složit a na jednom podvozku pře-
vézt na další pracovní místo. CIFA COMPACTE-
ASY 1500 je vybavena osvědčenou dvouhříde-
lovou míchačkou, vybavenou „air-bagem“ s jed-
nou vyprazdňovací výpustí. Celá míchací komora 
je obložena vyměnitelnými otěruvzdornými des-
kami, lopatky a ramena jsou taktéž z vysoce otě-
ruvzdorných materiálů.

Celá betonárka je ovládána z řídícího panelu 
v kabině operátora. Ta je umístěna mezi zásob-
níkem kameniva a konstrukcí pro míchačku. CIFA 
COMPACTEASY 1500 je standardně vybavena 
automatickým systémem řízení CIFAMATIC 2.2. 

Řízení vychází z databáze až dvou tisíc různých „recep-
tů“ betonu. Přehledný display s jednoduchým schéma-
tickým zobrazením jednotlivých částí betonárky zaruču-
je pohodlné a přesné řízení provozu. Samozřejmostí je 
recyklační zařízení čerstvého betonu CIFA VIBROWASH, 
které lze připojit k betonárce a které pomáhá k úsporám 
při provozu betonárky.

Stroje společnosti CIFA jsou známé po celém světě 
a plně se orientují na zákaznické potřeby. Jejich kon-
strukce a vybavení vychází z požadavků zákazníků. 
Výrazným rysem dodávek strojů CIFA pro český a slo-
venský trh jsou standardní dodávky plně vybavených 
strojů, ke kterým již není nutno objednávat – s výjim-
kou speciálních doplňků – žádné další běžné vyba-
vení. Výhodou je vyspělost technického řešení strojů 
CIFA, která bere ohled na rozmanitosti různých druhů 
betonování. 

Na českém a slovenském trhu je firma zastupována 
společností AGROTEC, a. s., Hustopeče, členem kon-
cernu AGROFERT. Za dobu přítomnosti značky CIFA 
na obou trzích se podařilo prodat desítky domíchávačů 
i čerpadel betonu a prodejní aktivity se dále rozšiřují. Je 
to zřejmé i proto, že CIFA je dodavatelem úplné výrob-
kové řady pro výrobu betonu, tzn. betonárek, doprav-
ních a ukládacích systémů, bednění, výložníků a dis-
ponuje prodejní a servisní sítí ve více než sedmdesáti 
zemích celého světa.

Z uvedeného je zřejmé, že společnost CIFA, věrna 
svému jménu, se stále drží v popředí technického 
pokroku, a že i v příštích letech bude mít svým zákazní-
kům co nabídnout.


