
ATR 68 P
PREMIUM VIBROKĀJA

PIRMŠĶIRĪGA VADĪBA
• Zemais smaguma centrs uzlabo līdzsvaru, novērš 

apgāšanos un atvieglo iekārtas vadīšanu
• Labākā pārvietošanās uz priekšu šajā klasē, ko 

nodrošina unikālais tehnikas izsvarojums

LIETOTĀJAM DRAUDZĪGS ROKTURIS
• Ierobežo vibrāciju operatoram un mazina nogurumu
• Ļauj pielāgot augstumu, lai nodrošinātu ērtāku vadību
• Iespēja turēt un valdīt tehniku no jebkuras puses, 

ļaujot aizsniegt grūti piekļūstamas vietas un strādātu 
šaurā platībā

• Atvērts vadības rokturis ļauj jebkurā brīdī redzēt 
kāju novietojumu

ĒRTA GAISA FILTRĀCIJA
• Augstas veiktspējas fi ltrs fi ksēts horizontāli 

un drošā pozīcijā, tā ļaujot apkopi veikt bez 
darbarīku izmantošanas

• Papildus pieejamais ciklona priekšfi ltrs ar zema 
spiediena indikatoru, kas pieckārtīgi pagarina fi ltra 
darbības laiku

DAUDZPUSĪGA PAMATŅU IZVĒLE
• Standarta 280 mm pēda
• Pieejami septiņi pamatņu izmēri, tostarp asimetriska 

pamatne, lai veiktu blietēšanas darbus pie sienām 
un apmalēm

• Pret nodilumu izturīga blietēšanas pamatne ar 
integrētu tērauda plāksni

• Pamatnes iespējams nomainīt, atskrūvējot tikai 
četras skrūves

• Atvieglota vadīklu montāža

PIELIETOJUMS

• Grāvju blietēšanai
• Uzbērumu veidošanai
• Cauruļvadu ierīkošanas darbiem
• Pamatu veidošanas darbiem
• Ielāpu uzklāšanas darbiem uz ceļiem
• Darbu veikšanai šaurās vietās

RADĪTAS AUGSTĀKAJIEM STANDARTIEM
Premium ATR 68 P vibrokāja atbilst visaugstākajām prasībām gan attiecībā uz veiktspēju, gan operatora drošību. 
Honda GXR 120 benzīna dzinējs nodrošina nepieciešamo jaudu, un vienlaikus atbilst visām kaitīgo izmešu regulu 
prasībām. Svarīgākās jaunās iespējas ir daudzfunkcionāla akseleratora svira un papildu gaisa fi ltrs, kas nodrošina 
ilgāku darbības mūžu un lielākus apkopes intervālus.



SITIENU DAUDZUMS MINŪTĒ 680 bpm  

VIBROKĀJAS DARBA GĀJIENS 65 mm 

CENTRBĒDZES SPĒKS 13 kN

DARBA VIRSMA 225 m²/h

MAKSIMĀLĀ BLIETĒŠANAS VEIKTSPĒJA* 50 cm

* atkarībā no zemes stāvokļa

DZINĒJS Honda GXR 120 

DEGVIELA Benzīns

DZINĒJA JAUDA 2,7 kW (3,7 ZS)

KĀDOS APGRIEZIENOS 4300

DEGVIELAS TVERTNES IETILPĪBA 3,2 l 

PĀRVIETOŠANĀS ĀTRUMS 13,5 m/min

PAPILDU PĒDU IZMĒRI 165-200-230-330-400 mm

BLIETĒŠANAS SPĒKS
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TEHNIKAS SVARS 68 kg

A PĒDAS GARUMS 340 mm

B PĒDAS PLATUMS 280 mm

C ROKTURA GARUMS 710 mm

D TEHNIKAS AUGSTUMS 1020 mm

E ROKTURA PLATUMS 355 mm

IZMĒRI UN SVARS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
ATR 68 P PREMIUM VIBROKĀJA

STANDARTA APRĪKOJUMS

• Daudzfunkciju akseleratora svira
• Papildu gaisa filtrēšanas sistēma
• No vibrācijas izolēts vadības rokturis
• Karburators ar integrētu degvielas sūkni 

bezatteices ātrai dzinēja iedarbināšanai
• Eļļas līmeņa kontroles sistēma ar LED indikatoru
• Ietilpīga degvielas tvertne
• Augstas kvalitātes pret nodilumu izturīga  

280 mm pamata plātne
• Honda dzinējs ar uzticamu starteri
• Ērti rokturi vieglai iekraušanai un izkraušanai
• Benzīna dzinējam nav nepieciešama degvielas 

jaukšana darba vietā

PAPILDU APRĪKOJUMS

• Adapteru plāksne augstuma samazināšanai  
par 10 cm

• Ciklona priekšfiltrs pieckārtīgi pagarina gaisa 
filtra izmantošanas laiku

• Septiņi dažādi pamatņu izmēri  
no 165 mm līdz 400 mm

• 340 mm asimetriskā pamatne blietēšanas 
darbiem pie sienām un apmalēm

• Transportēšanas riteņi
• Darba stundu skaitītājs
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