
ATR 68 P
„PREMIUM“ KLASĖS VIBROKOJOS

JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ
• Žemas svorio centras pagerina pusiausvyrą, neleidžia 

apvirsti ir palengvina aparato valdymą
• Judėti į priekį itin patogu dėl puikios mašinos 

pusiausvyros

PATOGI RANKENA
• Apriboja operatoriaus jaučiamą vibraciją 

ir sumažina nuovargį.
• Kad būtų dar patogiau, rankenos aukštis 

yra reguliuojamas
• Aparatas gali būti valdomas iš visų pusių, kad būtų 

paprasčiau dirbti sunkiai pasiekiamose vietose ir 
uždarose erdvėse

• Atviro tipo rankena, kad visą laiką galėtumėte 
matyti padą

EFEKTYVUS ORO FILTRAVIMAS
• Didelio našumo oro fi ltras pritvirtinamas horizontaliai 

ir yra pasiekiamas be jokių įrankių
• Pasirinktinas pirminiam oro fi ltravimui skirtas 

cikloninis fi ltras ir žemo slėgio indikatorius pailgina 
fi ltro tinkamumo naudoti laikotarpį iki 5 kartų

KEIČIAMI PADAI
• Standartinis 280 mm padas
• Galimi septyni padų dydžiai, įskaitant asimetrinį 

variantą sutankinimo darbams ties sienomis 
ir kelkraščiais

• Dėvėjimuisi atsparus tankinimo padas su integruota 
plienine plokšte

• Norint pakeisti padą, tereikia atsukti 4 varžtus
• Turi pagalbinius kreipiamuosius vamzdelius

NAUDOJIMO SRITYS

• Tranšėjų sutankinimas
• Grunto užpylimas
• Vamzdžių klojimas
• Pamato įrengimo darbai
• Kelio dangos remontas
• Uždarose vietose

ATITINKA AUKŠČIAUSIUS STANDARTUS
„Premium“ klasės ATR 68 P vibrokojos atitinka aukščiausius reikalavimus, kalbant ir apie našumą, ir apie operatoriaus 
saugumą. Benzininis „Honda GXR 120“ variklis garantuoja reikiamą galingumą ir atitinka visus reglamentus dėl 
emisijų. Iš naujų funkcijų išskirtina daugiafunkcė droselio valdymo svirtis ir papildomas oro fi ltras, užtikrinantis ilgesnį 
eksploatavimo laiką ir ilgesnius laikotarpius tarp techninės priežiūros darbų.



STANDARTINĖ ĮRANGA

• Daugiafunkcis droselis
• Papildoma oro filtravimo sistema
• Valdymo rankena su vibracijos slopintuvu
• Karbiuratorius su integruotu siurbliu greitam ir 

patikimam variklio užvedimui
• Alyvos grandinės perspėjimo sistema su  

LED lempute
• Didelis degalų bakas
• Aukštos kokybės dėvėjimuisi atspari  

280 mm plokštė
• „Honda“ variklis su patikimu starteriu
• Krovimą ir iškrovimą palengvinantys ritinėliai
• Benzininiam varikliui nereikia maišyti degalų 

darbo vietojee

PASIRINKTINA ĮRANGA

• Adapteris aukščiui sumažinti 10 cm
• Pirminis cikloninis oro filtravimas, pailginantis 

filtro tinkamumo naudoti laikotarpį iki 5 kartų
• 7 skirtingų dydžių padai nuo 165 iki 400 mm
• 340 mm asimetrinis padas tankinimui ties 

sienomis ir kelkraščiais
• Gabenimo ratai
• Motovalandų skaitiklis

SMŪGIŲ DAŽNIS 680 smūgių / min  

EIGOS AUKŠTIS 65 mm 

IŠCENTRINĖ JĖGA 13 kN

TANKINIMO NAŠUMAS 225 m²/h

DIDŽ. TANKINIMO GYLIS* 50 cm

* priklausomai nuo žemės sąlygų

VARIKLIS Honda GXR 120 

DEGALAI Benzinas

VARIKLIO GALINGUMAS 2,7 kW (3,7 HP)

PRIE APS./MIN. 4300

DEGALŲ BAKO TALPA 3,2 l 

DARBINIS GREITIS 13,5 m/min

PASIRINKTINAS 165-200-230-330-400 mm

TANKINIMAS
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PRIETAISO SVORIS 68 kg

A PADO ILGIS 340 mm

B PADO PLOTIS 280 mm

C RANKENOS ILGIS 710 mm

D PRIETAISO AUKŠTIS 1020 mm

E RANKENOS PLOTIS 355 mm

MATMENYS IR SVORISVARIKLIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ATR 68P „PREMIUM“ KLASĖS VIBROKOJOS
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