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Utmerket komprimering med fjernkontroll

Den robuste og kompakte konstruksjonen gir DPU80r samme
høye komprimeringsytelse som søstermodellen med styrestang.
Fjernstyringen støttes av intelligente funksjoner og gjør at
platevibratoren kan styres kontinuerlig i svinger – og det med
største nøyaktighet. Den innovative styringen via vibratoren gir høy
rotasjonsdynamikk og ekstremt enkel styring uten tap av fremdrift.
Den intelligente fjernkontrollteknologien mellom brukeren og
platevibratoren beskytter brukeren mot vibrasjoner, eksos og støy.
DPU80r er en av modellene i vår serie av tunge, høytytende
platevibratorer med 80-130 kN.

Kraftig og optimalt konstruert platevibrator

Tilgjengelig i to bredder: 670 og 770 mm

Intelligent vannkjølt motor som er konstruert for
omgivelsestemperaturer på opptil 50 °C

Tilgjengelig enten med fjernkontroll eller styrestang

DPU 80r
Reverserbare vibrasjonsplater
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DPU 80r Tekniske spesifikasjoner

DPU80rLem670 DPU80rLem770

Driftsdata 

Driftsvekt  kg 709 724

Sentrifugalkraft  kN 80 80

Bunnplate bredde  mm 670 770

Bunnplate lengde  mm 1.183 1.183

Bunnplate tykkelse  mm 14 14

Høyde (bakkeklaring) mm 830 830

Driftsbredde  mm 670 770

Frekvens  Hz 56 56

Foroverkjøring maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) m/min 27 27

Overflatekapasitet maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) m²/t 1.085 1.247

Transporthøyde  mm 1.000 1.000

Transportlengde  mm 1.515 1.515

Transportbredde  mm 850 850

Transportvekt  kg 729 744

Maskin / Motor 

Maskin / motortype Vannkjølt, tosylindret, firetakts
dieselmotor

Vannkjølt, tosylindret, firetakts
dieselmotor

Maskin / motorprodusent Kohler Kohler

Maskin / motor KDW702 KDW702

Slagvolum  cm³ 686 686

Motorytelse (nominell effekt) (DIN ISO 3046 IFN) kW 11 11

på rpm  rpm 3.000 3.000

Driftsytelse (DIN ISO 3046 IFN) kW 9,6 9,6

på rpm  rpm 3.000 3.000

Drivstofforbruk  l/t 2,7 2,7

Drivstofftankkapasitet  l 7,2 7,2

Tolerabel tilt  ° 25 25

Kraftoverføring Hydrostatisk Hydrostatisk

Drivstofftype Diesel Diesel

Andre modellvarianter er fritt konfigurerbare: – arbeidsbredde: 670 mm eller 770 mm – styring: med fjernkontroll eller styrestang (se DPU90) Tilgjengelig
ekstrautstyr: – overbelastningssensor – Compatec: kontroll av komprimeringsnivået inkl. avstengning ved overkomprimering

Vennligst merk, at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten
kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold. Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.
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