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VDR 26 Honda GX200 - zagęszczarki nawrotne NTC
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Zagęszczarki dwukierunkowe (z rewersem, tzw. nawrotne) NTC - VDR 26 Nowość !
Wersja profesjonalna, urządzenie posiada gwarancję 1 rok od daty sprzedaży.
Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta, zapewniamy serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny.
Kraj pochodzenia: Czechy
W przypadku zakupu - przygotowanie od pracy GRATIS !
Dane techniczne:
Waga Kg 160
Częstotliwość Hz 95
Siła odśrodkowa kN 26
Prędkość m/min 22
Rozmiary płyty zagęszcz. (szer. x dł.) mm 450 x 700
Silnik
HONDA
Typ
GX 200
Max. moc/silnik RPM kW/min-1 4,1/3600
Paliwo
benzyna PB
ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE VDR FIRMY NTC
Zastosowanie:
Maszyny zagęszczające z dużą siłą odśrodkową, idealne do zagęszczania gruntu. Alternatywnie stosowane
mogą być również do zagęszczania warstw asfaltowych lub nawierzchni brukowych (w szczególności dla płyt
rewersyjnych do 250 kg).
* nowoczesna stylizacja
* wysokie wyniki zagęszczania
* rama ochronna
* solidna budowa
* rękojeść wyposażona w system antywibracyjny
* dźwignia przepustnicy gazu w uchwycie rękojeści
* kontrola prędkości zapewniająca płynną jazdę w przód i w tył
* hydrauliczny system kontroli jazdy
* zaawansowany system hydrauliczny z ustawieniami automatycznego odpowietrzania układu hydraulicznego
urządzenia
Opcje:
* Zestaw zraszający do zagęszczania asfaltu (VDR 22/26)
* Podkład elastomerowy do zagęszczania nawierzchni brukowej (VDR 22/26)
* Kółka transportowe dla łatwego przemieszczania na placu budowy (VDR 22/26)
* Licznik motogodzin
Wystawiamy FV
Realizujemy dostawy na terenie całej Polski.
Czas dostawy zależy od stanu na magazynie, najczęściej 1-3 dni (do potwierdzenia przed zakupem).
Maszyny i Urządzenia Budowlane FARGO
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ul. Śliczna 36,
31-444 Kraków
tel/fax.012/636-80-83
509 850 331, 509 850 333
fargo@fargo.krakow.pl
Dane kontaktowe: Osoba kontaktowa: Adam Bodzoń 48509850331 firma: Fargo Maszyny Budowlane województwo:
małopolskie Kraków, ul. Śliczna 36 telefon: 48 12 6368083 fargo@fargo.krakow.pl
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