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Jednosměrná vibrační deska LF 100 L
Autorizovaný prodej a servis hutnící techniky Husqvarna již 25 let (Dynapac - Atlas Copco - Husqvarna).
Na námi prodávané typy strojů značky Husqvarna provádíme autorizovaný servis a dodáváme náhradní díly.
Vibrační deska Husqvarna LF 100 L je vhodná pro opravy a údržby středního rozsahu. Deska je vhodná pro použití na
sypké spodní vrstvy - písky a štěrky, zámkovou dlažbu i pro použití na asfalt. Byla navržena pro zhutňování mělkých až
středně hlubokých vrstev, které vyžadují dobrou trakci, vysokou odstředivou sílu a vyšší frekvenci.
Vibrační desky Husqvarna patří k celosvětově uznávaným kvalitním výrobkům v oblasti vibrační techniky. Vynikající
zejména svou spolehlivostí, robustností, vysokou kvalitou zpracování a pravidelně inovovanými funkčními prvky.
Standardní výbavou je patentovaná rukojeť s nízkými vibracemi, která minimalizuje namáhání rukou a paží a
přispívá k bezpečnější, produktivnější a příjemnější práci.

» Akční nabídka stavebních strojů, hutnící techniky a diamantových nástrojů
Husqvarna
Technické parametry
hmotnost
motor HONDA GX 160
palivo
hutnící síla
frekvence
amplituda
pracovní rychlost
rozměry hutnící desky (š x d)
vibrace H/A
vibrace H/A v odpružené rukojeti
hladina akustického výkonu/tlaku
rozměry stroje (d x š x v)

97
3,6
benzín
17
95
0,9
25
500x595
6,0
1,3
104/93
960x500x995

kg
kW
kN
Hz
mm
m/min
mm
m/s²
m/s²
d(B)
mm

Charakteristika a přednosti
• nejnižší hodnoty vibrací v zápěstí a rameni ve své
třídě
• patentovaná antivibrační rukojeť "bez vibrací" s
hodnotou vibrací pod 2 m/s2
• excelentní manipulace při práci - chování reversní
desky
• výrazná trakce a zhutnění
• motory Honda upravené pro vibrační desky - odolné vůči
rázovému zatížení
• zahnuté okraje spodní desky umožnňují použití i na
asfalt
• kvalitní litinová spodní deska
• sklopná odpružená rukojeť
• jednoduché nakládání
• jednoduché a efektivní skrápění, úsporný systém
regulací průtoku
• chlazené klínové řemeny
• široká spodní deska 500mm

Ceníková cena:
Dostupnost:

43.490,- Kč
(52.623,- s DPH)
skladem
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a předprodejní servis.
Na námi dodané stroje Husqvarna provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních
dílů.
Provádíme autorizovaný servis motorů HONDA.
Na námi prodané stroje poskytujeme 15% slevu na pozáruční servisní práce.

