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Platevibratoren med ytelsen til en 7 t valse.

DPU130r er markedets kraftigste platevibrator. Med en sentrifugalkraft på
130 kN og arbeidsbredde på 120 cm når den enkelt opp til samme
produksjonsvolum som en 7 t valse, men er mye mer kostnadseffektiv
takket være lavere innkjøps- og driftskostnader. Wacker Neuson har
utviklet denne fjernstyrte platevibratoren med tanke på maskinens
praktiske anvendelse på byggeplassen. Platevibratorens banebrytende
designkonsept har vunnet to innovasjonspriser.

 

Det unike konseptet med delt bunnplate gjør den enkel å
manøvrere. Man slipper tidkrevende frem- og tilbakekjøring for å
komme rundt hindringer og nisjer.

Det infrarøde fjernkontrollsystemet byr på optimal sikkerhet:
Brukeren er beskyttet mot vibrasjoner, støy og støv. Maskinen
fungerer kun når siktlinjen er fri. Avstandssensoren beskytter
brukeren for tap av kontroll over maskinen.

Den sofistikerte ombordcomputeren tilbyr uslåelige
hjelpefunksjoner, som tyveriforebyggende PIN-kode,
driftstimeteller, temperaturmåler og omfattende
diagnosefunksjoner.

En overbelastningssensor beskytter maskinen mot skader hvis
underlaget er for hardt.

Lett å transportere: DPU130r er enkel å transportere på
lasteplanet til en liten lastebil. Det er ikke behov for en lastebil

DPU130r
Reverserbare vibrasjonsplater
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DPU130r Tekniske spesifikasjoner

Driftsdata 

Driftsvekt 1.185 kg

Sentrifugalkraft 130 kN

Bunnplate bredde 1.200 mm

Bunnplate lengde 1.186 mm

Bunnplate tykkelse 14 mm

Høyde 988 mm

Driftsbredde 1.200 mm

Frekvens 58 Hz

Foroverkjøring maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) 31 m/min

Overflatekapasitet maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) 2.232 m²/t

Transporthøyde 1.157 mm

Transportlengde 1.328 mm

Transportbredde 1.260 mm

Maskin / Motor 

Maskin / motortype Vannkjølt, firesylindret, aspirert dieselmotor

Maskin / motorprodusent Kohler

Maskin / motor LDW 1404

Slagvolum 1.372 cm³

Motorytelse maks. (DIN ISO 3046) 24,5 kW

på rpm 3.600 rpm

Driftsytelse maks. (DIN ISO 3046) 16 kW

på rpm 2.700 rpm

Drivstofforbruk 4 l/t

Tankkapasitet (drivstoff) 18 l

Kraftoverføring Hydrostatisk, elektronisk styrt, tokretssystem.

Vennligst merk, at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten
kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold. Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.
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