
Trilplaten: Trilplaat RPV 6.5 pk, watertank
 

    Nog niet gewaardeerd

Prijs incl BTW€ 549,00

Verkoopprijs zonder BTW: € 453,72
Bedrag BTW€ 95,28

Nu met gratis hoogwaardige 10 mm sterke rubberen bodemmat
t.w.v. € 35,00 Plus gratis set wielen om de machine makkelijk te
kunnen verplaatsen. t.w.v. € 25,00. De watertank is een perfecte
hulp bij het verdichten van zeer stoffige ondergronden. Door een
speciale sproeier wordt het water voor en onder de trilplaat
verdeeld. De hoeveelheid water is instelbaar en de tank is
afneembaar Lees meer 

Beschrijving

Nu met gratis hoogwaardige 10 mm sterke rubberen bodemmat
t.w.v. € 35,00

Plus gratis set wielen om de machine makkelijk te kunnen verplaatsen.
t.w.v. € 25,00

De watertank is een perfecte hulp bij het verdichten van zeer stoffige ondergronden.
Door een speciale sproeier wordt het water voor en onder de trilplaat verdeeld. 
De hoeveelheid water is instelbaar en de tank is afneembaar.

Highlights

Hoge trilfrequentie.
Uitstekende grondverdichting
Ideale handhaving door automatische voorwaartse loop
Robuuste, krachtige en rustig draaiende motor uit de nieuwste motorengeneratie.
Uitgerust met 'oliepijl bewaking' (schakelt de motor automatisch uit bij een te laag oliepijl).
Toerental, trilniveau en voorwaartse loopsnelheid door gashendel op handgreep regelbaar.
Inklapbare, gepolsterde beschermbeugel. Hierdoor kan de machine makkelijk worden opgeborgen.
Montagepunten voor bijgeleverde bodemmat reeds aanwezig, dus boren niet meer nodig.

Leveromvang

Trilplaat, Crossfer RPV-6.5 pk watertank
De trilplaat wordt standaard geleverd zonder benzine en/of motorolie.
Rubberen bodemmat
1 set transportwielen

Technische details

Benzinemotor 6.5 PK / 4,4 KW,1
cilinder 4- takt, 196
cc, 3600 rpm, Euro
loodvrij.

Carterinhoud van de
olie

ca. 0,5 liter

Diepte
werking/verdichting

tot ca. 300 mm.

Afmetingen trilplaat 550 x 420 mm.
Trilniveau 5500 rpm.
Slagkracht 13.000 Newton =

1326 kg.
Werksnelheid vooruit ca. 15 m/min.
Afmetingen rubberen
bodemmat

425 x 580 x 10 mm.
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Afmetingen
bedrijfsklaar h x b x l

780mm x 430mm x
1620 mm

Afmetingen
opklapbaar h x b x l

ca.620 mm x 450 mm
x 900 mm

Hoogte handgreep
veiligheidsbeugel

ca. 700 tot 900
mm  variabel

Gewicht ca. 85 kg
Afmetingen in
verpakking b x l x h

450 mm x 700 mm x
500 mm

Gewicht incl.
verpakking

ca. 87 kg

Garantie 2 jaar
Technische veranderingen, zoals aanpassingen van het design altijd onder voorbehoud.
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