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Compact en beweeglijk - ideaal voor asfalt, tuinbouw en de aanleg van paden.

De trilplaten uit de VP-serie zijn zeer compacte machines. Deze zijn
ideaal geschikt voor asfaltverdichting, grendelstenen en voor de
verdichting van gemengde grondsoorten, zelfs op plaatsen waar de
ruimte beperkt is.

 

Gebruikelijke toepassingen zijn: de aanleg van paden en tuinen en
landschapsarchitectuur.

 

De geoptimaliseerde combinatie van de speciaal ontworpen
ondermaat en de handgreep zorgt ervoor dat de trilplaat gemakkelijk
te manoeuvreren is.

 

Perfecte verdichting van asfalt: De afgeronde randen van de
ondermaat voorkomen dat ongewenste randen ontstaan
wanneer het apparaat wordt gekeerd.
Gemakkelijk verdichten van grond: De taps toelopende
randen van de ondermaat bevorderen ter plaatse de
verdichting.
De solide constructie vermindert het onderhoud: De
beschermde riemaandrijving voorkomt slijtage van de riem.
Robuust hijsoog en robuuste handgrepen aan de ondermaat
voor gemakkelijk transport.
Alle modellen zijn beschikbaar met of zonder watertank.

VP-serie (10-20 kN)
Eénrichtingstrilplaten
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De trilplaten uit de VP-serie kunnen gemakkelijk om stenen en
putdeksels, alsook om trottoirs of bouwwerken heen worden gestuurd.

 

De wielenset (accessoire) zorgt ervoor dat de trilplaten uit de VP-serie
gemakkelijk en zonder veel moeite naar de volgende werkplek in de
bouwput vervoerd kunnen worden (met uitzondering van de VP1030
en de VP1135).

 

Hand-armtrillingen van minder dan 5 m/s² en de lage uitstoot van
uitlaatgassen helpen de gebruiker te beschermen.
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VP-serie (10-20 kN) Technische gegevens

VP1030A VP1135 VP1340A VP1550A VP2050A

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsgewicht  kg 52 61 81 93 100

Centrifugale kracht  kN 10 11 13 15 20

Grondplaatgrootte (b x l) mm 300 x 490 355 x 510 405 x 596 505 x 596 505 x 596

Werkingsbreedte  mm 300 355 405 505 505

Werkhoogte (vrije ruimte onder
machine) mm

471 471 639 642 642

Frequentie  Hz 98 98 98 98 98

Voorloop  m/min 22 27 25 25 25

Vermogen per vierkante meter  m²/h 419 575 600 750 750

Motorgegevens 

Motortype 4-takt
benzinemotor

4-takt
benzinemotor

4-takt
benzinemotor

4-takt
benzinemotor

4-takt
benzinemotor

Motorfabrikant Honda Honda Honda Honda Honda

Motor GXR120 GX120 GX160 GX160 GX160

Cilinderinhoud  cm³ 121 118 163 163 163

Motorvermogen (nominaal) kW 2,7 2,6 3,6 3,6 3,6

bij toerental  1/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Brandstofverbruik  l/h 1 1 0,8 0,8 0,8

Brandstoftankinhoud  l 1,2 2,5 3,6 3,6 3,6

CO2 (NRSC) * g/kWh 976 976 757 757 757

Alle trilplaten zijn verkrijgbaar met watertank (inhoud 9 l / 2,38 US gal; Bedrijfsgewicht + 8 kg)

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over
geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang
specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
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