
APF 12/40
Į PRIEKĮ JUDANTI VIBROPLOKŠTĖ

VEIKSMINGAS TANKINIMAS
• Galingas „Honda“ benzininis variklis varo vibratoriaus 

bloką ir lemia išskirtinį tankinimo darbų rezultatą.
• Dėl išcentrinės sankabos ir trapecinio diržo variklio 

galia perduodama į vibratoriaus bloką, kuris ne tik 
užtikrina grunto tankinimą, bet ir vibracinės plokštės 
judėjimą į priekį.

• Kaip papildoma įranga siūloma vandens purškimo 
sistema yra skirta darbui ant bituminių paviršių ir 
prisideda prie vibracinės plokštės universalumo. 

MINIMALUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS POREIKI
• Gerai apsaugota ir patikima išcentrinė sankaba bei 

dėvėjimuisi atsparus trapecinis diržas lemia ilgą 
aparato eksploatavimo laiką.

• Vibratorius taip pat išsiskiria ilgesniu gyvavimo 
laiku, o pailgėję intervalai tarp atliekamos techninės 
priežiūros leidžia sumažinti bendras priežiūrai 
skiriamas išlaidas.

• Vibracinės plokštės padas pagamintas iš dilimui 
atsparių medžiagų ir turi savaime išsivalančią 
struktūrą, todėl galite būti tikri, kad aparatą galėsite 
naudoti labai ilgai.

PATOBULINTA VALDYMO RANKENA
• Valdymo rankenos vibracijos slopintuvas lemia 

mažesnį operatoriaus nuovargį, todėl galima dirbti 
ilgiau. Tikimybė susižaloti taip pat yra 
gerokai mažesnė.

• Rankeną galima sulankstyti arba net nuimti, kad būtų 
daug patogiau dirbti ribotose vietose arba gabenant. 

NAUDOJIMO SRITYS 

• Grunto tankinimas uždarose vietose
• Žemės darbai
• Asfalto ir grindinio klojimas
• Nedidelis ir vidutinis kelių dangos remontas
• Tranšėjų kasimas ir vamzdžių klojimas
• Kraštovaizdžio formavimo ir sodininkystės darbai

GALINGAS IR UNIVERSALUS APARATAS
Ekonomiškas, bet galingas „Honda“ variklis užtikrina optimalias šios vibracinės plokštės savybes. Šis variklis taip pat 
pasižymi ekologiškumu, o tai daugiausia lemia išskirtinai mažos degalų sąnaudos, minimalus techninės priežiūros 
poreikis ir žemas triukšmo lygis. Prietaisas patikimai veikia skirtingomis sąlygomis, o dažniausiai yra naudojamas 
nedideliems žemės darbams ar klojant asfaltą. Kaip papildoma įranga šiai vibracinių plokščių klasei siūlomas gana 
didelis 10 l vandens rezervuaras, kurį teigiamai vertina dauguma rangovų. 



STANDARTINĖ ĮRANGA

• Standartinė valdymo rankena su  
vibracijos slopintuvu

• Tvirtas apsauginis rėmas su centriniu kėlimo tašku
• Galingas ir patikimas benzininis variklis
• Lengvai prižiūrimas vibratoriaus blokas, 

išsiskiriantis ilgesniu eksploatavimo laiku
• Patikimai apsaugota ir patvari išcentrinė sankaba 

bei trapecinis diržas

PASIRINKTINA ĮRANGA

• Transportavimo ratukai
• Kilimėlis iš vulkolano, akmens grindinio  

klojimo darbams
• Nuo korozijos apsaugotas vandens rezervuaras ir 

vandens purškimo sistema darbams ant  
bituminių paviršių

• 3 m. pratęsiamos garantijos programa

DIDŽ. VIBRACIJOS DAŽNIS 98 Hz 

DIDŽ. IŠCENTRINĖ JĖGA 12 kN

TANKINIMO NAŠUMAS 480 m²/h

TANKINIMO GYLIS 15 cm

VARIKLIS Honda GX 120 

DEGALAI Benzinas

VARIKLIO GALINGUMAS 2,9 kW (4 AC)

PRIE APS./MIN. 3600

RANKENAI / RANKOMS PERDUODAMA VIBRACIJA 3,0 m/s² 

DARBINIS GREITIS 0-20 m/min

DIDŽ. ĮVEIKIAMA ĮKALNĖ 30%

DIDŽ. POKRYPIS Į VISAS PUSES 20°

GUMINIS KILIMĖLIS x 

GABENIMO RATUKAI x

VANDENS PURŠKIMO SISTEMA 10 l

MOTOVALANDŲ SKAITIKLIS x

TANKINIMAS

VARIKLIS

PAPILDOMI PARAMETRAI

PASIRINKTINI PRIEDAI
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PRIETAISO SVORIS 69 kg

PRIETAISO SVORIS (SU PASIRINKTINU 
PURKŠTUKU IR RATUKAIS) 76 kg

A PRIETAISO ILGIS 625 mm

B PRIETAISO ILGIS (SU PASIRINKTINU 
VANDENS REZERVUARU IR RATUKAIS) 770 mm

C DARBINIS PADO ILGIS 540 mm

D ŽEMĖS KONTAKTŲ ILGIS 371 mm

E PRIETAISO AUKŠTIS 514 mm

F SU RANKENA (DARBINĖJE PADĖTYJE) 1000 mm

G SU RANKENA (GABENIMO PADĖTYJE) 1100 mm

H PRIETAISO PLOTIS 400 mm

MATMENYS IR SVORISVARIKLIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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