
ATR 68 P
ESMAKLASSILISED VIBROPLAADID

ESMAKLASSILINE LIIKUMINE
• Madal raskuspunkt parandab tasakaalu, takistab 

ümberminekut ja muudab masina juhtimise lihtsaks.
• Oma klassi parim edasiliikumisvõime tänu masina 

suurepärasele tasakaalule

KASUTAJASÕBRALIK KÄEPIDE
• Piirab vibratsiooni kandumist operaatorile ja 

vähendab väsimust
• Reguleeritav kõrgus võimaldab masinat operaatori 

jaoks mugavamaks muuta
• Võimaldab hoida ja kasutada masinat kõigilt 

külgedelt ning pääseda nii kitsastesse kohtadesse ja 
töötada väikestel objektidel

• Lahtine käepidemelatt võimaldab kogu aeg 
jalgu näha

TÕHUS ÕHU FILTREERIMINE
• Efektiivne õhufi lter on kinnitatud horisontaalsesse 

asendisse ning seda saab ilma tööriistadeta hooldada
• Lisavarustusena saadaval tsükloneelfi lter koos 

vaakuminäidikuga muudab fi ltrite kasutusea 
5 korda pikemaks

SOBIV TALD
• Standardne 280 mm tald
• Seitse tallasuurust koos asümmeetrilise variandiga 

seinte ja äärekivide juures tihendamiseks
• Kulumiskindel tihendustald koos 

integreeritud terasplaadiga
• Taldade vahetamiseks tuleb vaid neli kruvi 

lahti keerata
• Kerge juhttorukonstruktsioon

KASUTUSALAD

• Kraavide tihendamine
• Tagasitäitmine
• Torutööd
• Vundamenditööd
• Teede lappimine
• Kitsad kohad

TÄIDAVAD KÕIGE RANGEMAID NÕUDEID
Esmaklassilised ATR 68 P vibroplaadid täidavad kõige rangemaid nõudeid nii jõudluse kui ka operaatori ohutuse osas. 
Bensiinimootoriga Honda GXR 120 mootor tagab vajaliku jõu ja vastab samal ajal emissiooninõuetele. Uute omaduste 
hulgas on näiteks mitmefunktsiooniline gaasihoob ja lisaõhufi lter, mis pikendab eluiga ja hooldusintervalle.



LISAVARUSTUS

• Adapterplaat kõrguse vähendamiseks 10 cm võrra
• Õhufiltri tsükloneelpuhasti pikendab filtri eluiga  

5 korda
• Seitse eri suurusega tallaplaati vahemikus  

165 mm kuni 400 mm
• 340 mm asümmeetriline tallaplaat seinte ja 

äärekivide juures tihendamiseks
• Transpordirattad
• Operaatori töötundide mõõdik

STANDARDVARUSTUS

• Mitmeotstarbeline gaasidrossel
• Lisaõhufiltrisüsteem
• Vibratsiooniisolatsiooniga juhtpide
• Karburaator koos integreeritud kiirenduspumbaga 

mootori tõrgeteta kiirkäivituseks
• LED-näidikuga õlimärguandesüsteem
• Suured kütusepaagid
• Kvaliteetne kulumiskindel 280 mm alusplaat
• Töökindla starteriga Honda mootor
• Mugavad rullikud hõlpsaks peale-  

ja mahalaadimiseks
• Bensiinimootor ei nõua kütuse segamist objektil

LÖÖGIKIIRUS 680 bpm  

LÖÖGIKÕRGUS 65 mm 

TSENTRIFUGAALJÕUD 13 kN

TÖÖJÕUDLUS 225 m²/h

MAX. TIHENDUSVÕIMSUS* 50 cm

* sõltub pinnasetingimustest

MOOTOR Honda GXR 120 

KÜTUS Bensiin

MOOTORI VÕIMSUS 2,7 kW (3,7 HP)

KÜTUSEPAAGI MAHT 3,2 l 

LIIKUMISKIIRUS 13,5 m/min

LISAVARUSTUSSE KUULUVA  
TALLA LAIUS 165-200-230-330-400 mm
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MASINA KAAL 68 kg

A TALLA PIKKUS 340 mm

B TALLA LAIUS 280 mm

C KÄEPIDEME PIKKUS 710 mm

D MASINA KÕRGUS 1020 mm

E KÄEPIDEME LAIUS 355 mm

KAAL JA MÕÕTMED

TEHNILINE KIRJELDUS
ATR 68 P ESMAKLASSILISED VIBROPLAADID
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