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Plãci vibrante

Prezentare Avantaje

Plãcile vibrante CF 2 se disting prin confortul de operare premium, 

dimensiunile compacte ºi caracteristicile optime de funcþionare. 

Domeniile de aplicare: lucrãri de compactare în amenajãri 

peisagistice ºi lucrãri de reparaþii.

—Talpa poliuretanicã poate fi prinsã pe placa de bazã atât în faþã, cât 

ºi în spate.
—Optimizarea tensionãrii talpei poliuretanice pentru a nu aluneca ºi 

pentru a nu pãtrunde material între placã ºi talpa poliuretanicã.
—Kit de roþi funcþional (echipament opþional) chiar ºi cu talpa 

poliuretanicã montatã.
—Rezervor mare de apă (echipament opþional), capacitate de 16 litri, 

cu debit de apã variabil. Rezervorul poate fi ataºat la cadru fãrã 

ºuruburi, în douã etape, cu un simplu click de cuplare-decuplare.

CF 2 HD

CF 2 HD + opþionale
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Opþionale

APLICAÞII:

• lucrãri de reparaþii;

• lucrãri de amenajare peisagisticã;

• compactarea nisipului / pietriºului, pavelelor de grosimi mici, 

   asfalt, balast stabilizat umed (uºor umed).

Caracteristici tehnice ºi aplicaþii

Plãcile vibrante CF 2 HD

Talpã poliuretan 

fãrã extensii (44 cm)

Kit de roþi 

ataºabil
Rezervor de apã,

capacitate: 16 L

Control 

acceleraþie

Avantaje

Placa de bazã

• Proprietãþi de funcþionare îmbunãtãþite prin 

   folosirea unei  plãci de bazã cu un design special.

• Distribuirea mai bunã a forþelor pentru a atinge 

   mai uºor ºi mai bine caracteristicile de rulare. 

• Pentru a reduce acumularea de material, placa 

   de baza este conceputã cu o curburã în faþã.

• Placa de bazã are formã trapezoidalã: condiþii 

   mai bune de lucru în apropierea marginilor. 

Cadrul de protecþie

• Este sudat de suportul motorului pentru rigiditate 

   ºi reducerea vibraþiilor.

Bara de ghidare patentatã

• Confort în timpul lucrului datoritã mânerelor 

   cauciucate ºi scãderea vibraþiilor transmise cãtre 

   operator.  

• Acceleraþia realã este de 4,3m/s² pe pietriº.

Dimensiuni compacte

• Existã posibilitãþi numeroase pentru a transporta 

   utilajul: fie prin utilizarea mânerelor din faþã sau 

   din lateral, fie prin utilizarea cadrului de protecþie. 

• Uºor de transportat în portbagajul unei maºini.

CARACTERISTICI TEHNICE CF 2 HD

Motor:

Tip motor:

Putere maximã motor:

Frecvenþã:

Forþã centrifugalã:

Lãþime de lucru:

Vitezã de lucru:

Greutate de operare:

Honda GX 160

benzinã-4 timpi

3,6 kW / 4,9 CP

95 Hz

15 kN

45 cm

26 m / min.

83 kg

Dimensiuni în mm L x l x H: 116 x 45 x 96

Ne rezervãm dreptul modificãrii datelor tehnice fãrã a anunþa în prealabil.

Ilustraþiile au caracter informativ. 

Rãspunderea materialã pentru greºelile de tipar este exclusã.

Citiþi toate instrucþiunile din Manualul de utilizare. 

Pentru detalii vã rugãm sã contactaþi reprezentantul de vânzãri.


