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VIENVIRZIENA VIBROBLIETE

EFEKTĪVS BLIETĒŠANAS RĪKS
• Spēcīgais Honda dzinējs sniedz nepieciešamo jaudu 

rotācijas ierosinātājam un ir pamats pirmšķirīgai 
blietēšanas veiktspējai.

• Centrbēdzes sajūgs un V veida siksna efektīvi nodod 
jaudu rotācijas ierosinātājam, kas nodrošina spēcīgu 
un pārliecinošu pārvietošanās kustību.

• Papildu komplektācijā pieejamā ūdens izsmidzināšanas
sistēma nodrošina darbu uz bitumena virsmām un 
ievērojami palielina šīs blietes daudzpusību.

MINIMĀLA APKOPE
• Labi aizsargāts un izturīgs centrbēdzes sajūgs ar 

nodilumizturīgu V veida siksnu nodrošina tehnikai 
ilgstošu kalpošanas laiku.

• Rotācijas ierosinātājs ar ilgāku darbības laiku pagarina 
intervālus starp apkopēm un samazina tās izmaksas.

• Lai pagarinātu tehnikas kalpošanas laiku, pamatnes 
plātei izmantoti nodilumizturīgi materiāli un tai ir 
pašattīroša konstrukcija. 

UZLABOTS VADĪBAS ROKTURIS
• No vibrācijas izolēts vadības rokturis samazina slodzi 

operatoram, tā nodrošinot garākas darba maiņas, 
vienlaikus samazinot risku gūt savainojumus.

• Rokturi iespējams salocīt tā, lai tas pieguļ tehnikai 
vai pat noņemt, palielinot tehnikas spēju manevrēt 
šaurās vietās un atvieglojot transportēšanu.

PIELIETOJUMS

• Blietēšanai ierobežotās vietās
• Zemes apstrādei
• Asfalta ieklāšanas un bruģēšanas darbiem
• Nelielu un vidēji lielu ielāpu klāšanai
• Cauruļvadu ierīkošanai un grāvju veidošanai
• Dārzu un ainavu izveidei

IZTURĪGA UN DAUDZPUSĪGA TEHNIKA
Šai vibroblietei optimālu veiktspēju nodrošina jaudīgais un ekonomiskais Honda benzīna dzinējs. Pateicoties tā 
pirmšķirīgajam degvielas patēriņam, minimālai apkopei un zemam trokšņu līmenim, dzinējs ir arī videi draudzīgs. 
Tehniku labi var izmantot dažādām vajadzībām – to bieži lieto nelieliem augsnes un asfalta darbiem. Desmit litru ūdens 
tvertne, kas konkrētajai tehnikas klasei ir visai ietilpīga, ir papildu aprīkojums, ko novērtē liela daļa klientu.



STANDARTA APRĪKOJUMS 

• No vibrācijas izolēts standarta rokturis
• Izturīgs aizsardzības rāmis ar centrālo  

celšanas punktu
• Jaudīgs un uzticams dzinējs
• Apkopei draudzīgs rotācijas ierosinātājs ar 

pagarinātu darbības laiku
• Labi aizsargāts un izturīgs centrbēdzes sajūgs  

un V veida siksna

PAPILDU APRĪKOJUMS

• Patstāvīgi uzstādīti transportēšanas riteņi
• Vulcolan gumijas paklājs bruģēšanai
• Nerūsējoša ūdens tvertne un izsmidzināšanas 

sistēma izmantošanai bitumena virsmām
• 3 gadu pagarinātas garantijas programma

MAKSIMĀLĀ VIBRĀCIJAS FREKVENCE 98 Hz 

MAKSIMĀLAIS CENTRBĒDZES SPĒKS 12 kN

DARBA VIRSMA 480 m²/h

VIRSMAS SPIEDIENS 15 cm

DZINĒJS Honda GX 120 

DEGVIELA Benzīns

DZINĒJA JAUDA 2,9 kW (4 ZS)

KĀDOS APGRIEZIENOS 3600

ROKU VIBRĀCIJA UZ ROKTURA 3,0 m/s² 

ĀTRUMS 0-20 m/min

KĀPUMSPĒJA SLĪPUMĀ 30%

MAKSIMĀLĀ SASVERE UZ KATRU PUSI 20°

GUMIJAS PAKLĀJS x 

TRANSPORTĒŠANAS RITEŅI x

ŪDENS SMIDZINĀTĀJU SISTĒMA 10 l

DARBA STUNDU SKAITĪTĀJS x

BLIETĒŠANAS SPĒKS

DZINĒJS
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TEHNIKAS SVARS 69 kg

TEHNIKAS SVARS (AR PAPILDU KOMPLEKTĀCI-
JAS SMIDZINĀTĀJIEM UN RITEŅIEM) 76 kg

A TEHNIKAS GARUMS 625 mm

B TEHNIKAS GARUMS (AR PAPILDU KOMPLEK-
TĀCIJAS SMIDZINĀTĀJIEM UN RITEŅIEM) 770 mm

C PAMATNES PLATES GARUMS 540 mm

D ZEMES SASKARES GARUMS 371 mm

E TEHNIKAS AUGSTUMS 514 mm

F AR ROKTURI (STRĀDĀJOT) 1000 mm

G AR ROKTURI (TRANSPORTĒJOT) 1100 mm

H TEHNIKAS PLATUMS 400 mm

IZMĒRI UN SVARS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
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