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LP 6500 / LP 750
RUČNE VEDENÉ VIBRAČNÉ VALCE
Tandemové vibračné valce majú výborné hutniace účinky na asfalte ako aj na podkladových vrstvách.

LP 6500
►

plynulý, plne hydraulický chod - bez opotrebiteľných mechanických
častí;
► veľká nekorodujúca nádrž na vodu (71l), chrániaca hydraulické komponenty;
► zabudovaný vysokokapacitný chladič hydraulického oleja;
► minimálny presah stroja do strán vďaka plne hydraulickému pohonu;
► robustný dizajn ako aj silný ochranný rám s jedným zdvíhacím bodom;
► dlhá, ergonomická a odvibrovaná rukoväť pre ľahkú manipuláciu, sklápateľná;
► bezpečnostné tlačidlo "push stop" zabraňujúce pritlačeniu obsluhy pri spätnom chode;
► plynulé nastavenie rýchlosti s možnosťou prednastavenia rýchlosti;
► 3 fixné pozície ovládania páky plynu (pracovné otáčky, voľnobeh, zastavenie motora);
► oceľové škrabáky behúňov s vysokou životnosťou;
► jednoduché a ľahké otáčanie stroja aj na mieste vďaka hydraulickému pojazdu.

LP 750
► s hydrostatickým pojazdom i vibráciami na oboch behúňoch;
► veľké nádrže na vodu (2 x 28l), ktoré sú súčasťou antikorózneho kropiaceho
systému, umožňujú dlhé pracovné intervaly;
► progresívne ovládanie oboch rýchlosti a pohybu vpred/vzad umožňuje jemný rozjazd a
zastavenie stroja;
► minimálny presah stroja do strán a ploché boky umožňujú pohodlné hutnenie v blízkosti
prekážok;
►
hladké behúne nezanechávajú stopy v horúcom asfalte;
► kryt prevodovky chránia nárazníky;
► masívny ochranný rám umožňuje jednobodové zdvíhanie;
► rukoväť valca je skladacia a všetky ovládacie prvky sú ľahko dosiahnuteľné.

Pracovná hmotnosť, kg
Stat. lineárne zaťaženie, kg/cm
Rýchlosť vpred/vzad, m/min
Stúpavosť, %
Pohonný systém
Frekvencia, Hz
Amplitúda, mm
Odstredivá sila, kN
Rozmery
Priemer x šírka behúňa, cm
D x Š x V, cm
Motor
Výrobca
Typ
Štartovanie
kW / ot/min
Kropiaci systém
Objem nádrže na vodu, l
Spôsob kropenia

Vibrácia dlaní a rúk, m/s²
Cena v EUR bez DPH

LP 6500

LP 6500

LP 750

LP 750

manual. štart

elektr. štart

manual. štart

elektr. štart

696
5,35
60/38
35

716
5,50
60/38
35
plne hydraulický

993
1009
6,3
6,3
60/60
60/60
35
35
hydraulický / mechanický
63
63
0,50
0,50
25
25

61
0,45
21

61
0,45
21

40 x 65
251 x 71 x 105

40 x 65
251 x 71 x 105

50 x 75
264 x 88 x 128

50 x 75
264 x 88 x 128

HATZ
1D50S
kľukové
6,8 / 2600

HATZ
1D50S
elektrické
6,8 / 2600

HATZ Supra
1D81S
kľukové
8,9 / 2900

HATZ Supra
1D81S
elektrické
8,9 / 2900

71
gravitáciou
4,3

71
gravitáciou
4,0

2 x 28
gravitáciou
4,3

2 x 28
gravitáciou
4,3

10.230,-

10.890,-

10.560,-

11.878,-

K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03. 02. 2015.
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LP 8504
PRIEKOPOVÝ JEŽKOVÝ VALEC
Priekopové ježkové valce sú špeciálne konštruované pre
hutnenie kohéznych materiálov vo výkopoch, násypoch, na
komunikáciách atď.
plne hydraulický systém s integrovaným
chladičom oleja;
► stroj je riadený rádiovým diaľkovým
ovládaním (blootooth umožňuje
individuálnu frekvenciu vysielača a prijímača a redukuje
riziko kríženia signálov, ak je na stavenisku viacero
strojov/;
► -možnosť ovládania káblovým diaľkovým ovládaním
(príslušenstvo);
► manuálne ovládanie stroja v prípade núdze
(bezpečnostná rukoväť, núdzové tlačidlo, núdzový
ovládací systém, maják);
► ďalšími bezpečnostnými prvkami sú predný automatický "push
stop" a maják v hornej časti stroja;
► vynikajúca manévrovateľnosť stroja a dokonalý dizajn umožňujú hutnenie aj v blízkosti prekážok (možnosť
otáčania stroja okolo vlastnej osi);
► výnimočný hutniaci účinok a trakcia aj v najťažších ílových terénoch, stúpanie alebo klesanie svahu môže byť až
35%
prístup k rádiovému ovládaniu a k servisným miestam je zabezpečený dvoma sklopnými uzamykateľnými dvierkami;
► náhradná (bezkadmiová) batéria s nabíjačkou na stroji umožňuje nabíjanie batérie počas nepretržitej prevádzky;
► ľahký prístup k motoru a plniacom otvorom - otvorením kapoty umiestnenej v hornej časti stroja;
► valec sa dodáva s behúňom šírky 850 mm alebo 630 mm.
►

►

LP 8504
Pracovná hmotnosť
(s behúňom šírky 850 mm), kg

Ergonomické rádiové diaľkové ovládanie

Frekvencia, Hz / ot. za min
Amplitúda, mm
Odstredivá sila, kN
Rýchlosť, m/min
Rozmery
priemer x šírka behúňa, mm

Informačný display poskytujúci údaje
o prevádzke a servisné informácie

1675
31 / 1920
1,2
65
20,5/20,3

D x Š x V, mm

535x850
1875x850x1207

Motor
Výrobca - typ
Štartovanie
kW / ot/min

Hatz 2G40 diesel
elektrický štartér
12,5 / 2400

Cena v EUR bez DPH

K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03. 02. 2015.

24.420,-

