Betonvibrátorok

Betonsimítók

A beton bedolgozásához nagyfrekvenciás vagy spirálos meghajtású
vibrátorokat ajánlunk. A nagyfrekvenciás betonvibrátorok minden
betonbedolgozási munkánál hatékonyan alkalmazhatók. A nagyfrekvenciás
vibrátorok 42 V / 200 Hz feszültséggel mûködnek, ami egy - vagy háromfázisú
frekvenciaváltóval állítható elô. A vibrátorfejek 36, 42, 50, 57 vagy 65 mm
átmérôjûek. A fejeket 5 méter hosszú tömlôvel és 10 méter kábellal szállítjuk,
de rendelhetôk igény szerinti hosszúságban is. A RABBIT spirálos meghajtású
vibrátor vállra akasztható hajtómûbôl és hajlékony spiráltengellyel meghajtott
fejbôl áll. Ezeket a vibrátorokat kisebb mennyiség beton bedolgozásához
javasoljuk. Jellemzôjük az egyszerû kezelhetôség, megbízható mûködés.
A vibrátorfejek 25, 38, 48 mm átmérôjûek, a tengely hossza 1 - 5 m.

A MAKER betonsimítók frissbeton felületek simítására és tömörítésére
szolgálnak. A gép alkalmazásával egyenletes, sima és tömör felületet nyerünk.
Gépeinket kínáljuk HONDA benzinmotoros vagy elektromotoros meghajtással.
Dupla-rotoros kivitel is rendelhetô.
Típus:
Munkaátmérô:
Lapátok száma:
Tömeg:
Meghajtómotor:

DEUTZ dízelmotoros áramfejlesztôk

Cégünk 570 kVA-ig kínál Deutz dízelmotoros áramfejlesztôket. A Deutz
motor igen hosszú élettartamú, erôs, megbízható, kevés karbantartást igénylô
német gyártmány. A gépeket alapkeretre építve, kültéri burkolattal vagy
utánfutóra építve kínáljuk. Indítóatomatikával ellátva hálózati feszültség kiesése
esetén automatikusan indulnak, így ideálisak tartalék áramforrásként is. Azoknak
javasoljuk, akik hosszú távra tervezik vállalkozásukat.
Típus:
Elektromos
teljesítmény:
Áramerôsség:
Típusa:
Max. fogyasztás:
Üzemanyagtartály:
Tömeg burkolattal:

TR-20 D

TR-30 D

TR-40 D

20 kVA

30 kVA

40 kVA

28 A
F3M2011F
4,5 liter/óra
40 liter
655 kg

42 A
F4M2011F
6,8 liter/óra
40 liter
720 kg

57 A
BF4M2011F
8,6 liter/óra
40 liter
750 kg

LS60 H
610 mm
4
57 kg
HONDA
GX-120

LS90 H
920 mm
4
78 kg
HONDA
GX-160

LS 120 H
1120 mm
4
114 kg
HONDA
GX-270

Vibrogerendák

A PENTIUM vibrogerendák közepes méretû betonfelületek bedolgozásának
ideális eszköze. Könnyen kezelhetô, egyszerû karbantartást igénylô gépek,
emellett jó hatásfokkal végezhetôk a tömörítési és simítási feladatok.
A gerendák kétféle profilban készülnek: tömörítéshez és simításhoz
kialakítottak.
Meghajtómotor:
Teljesítmény:
Vibrációszám:
Tömeg:
Gerenda tömege:
Gerendahosszak:

HONDA GX-25
1,1 LE
7000 / perc
14 kg
3 kg / méter
1,5 - 2 -2,5 - 3 - 4 méter

