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BPU 3050A, DPU 3050H
Placas Vibratórias reversíveis

Placa reversível construída para versatilidade em locais de construção

Estas placas reversíveis são ideais para a compactação de pedras de pavimentação interligadas, trincheiras, paisagismo e
aplicações municipais. Elas vêm com um conjunto de rodas exclusivo e integradas que permite que uma pessoa consiga mover
facilmente a placa pelo local de construção ou piso do edifício.

A alavanca de controle único de direção facilita a marcha em frente e atrás.
A pega-guia ajustável pode ser bloqueada na posição vertical para facilitar o transporte e o armazenamento.
O fácil acesso ao controle de velocidade simplifica a operação e reduz o cansaço do operador.
A estrutura resistente inclui pontos centrais de elevação para um carregamento/descarregamento fácil e para posicionar a placa
nas trincheiras.
O sistema de suporte de choques, de desenho especial, garante uma punho-guia praticamente livre de vibração, oferecendo
assim um maior conforto ao operador e aumentando a produtividade.
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Dados técnicos

BPU 3050A DPU 3050H

Dados de funcionamento 

Peso operacional  kg 166 175

Força centrífuga  kN 30 30

Espessura das placas base  mm 10 10

Altura (sem punho-guia) mm 697 758

Altura de trabalho Puxadores de guia ajustável - para baixo mm 800 800

Altura de trabalho Puxadores de guia ajustável - para cima mm 1.143 1.143

Largura de trabalho  mm 500 500

Frequência  Hz 90 90

Avanço (dependendo do solo e fatores ambientais) m/min 21 21

Potência de superfície (dependendo do solo e fatores ambientais)
m²/h

630 630

Capacidade de subida (dependendo do solo e fatores ambientais)
%

30 30

Dados do motor 

Tipo de motor Arrefecido a ar, monocilindro,
motor a 4 tempos

Arrefecido a ar, monocilindro,
motor a 4 tempos

Fabricante do motor Honda Hatz

Motor GX270 1B30

Cilindrada  cm³ 270 270

Potência operacional (DIN ISO 3046) kW 6,6 5

à rotação  1/min 3.600 3.600

Consumo de combustível  l/h 1,1 0,6

Conteúdo do reservatório Combustível l 5 5

Transferência de força Do motor de acionamento
através da embreagem
centrífuga e correia
trapezoidal para o excitador.

Do motor de acionamento
através da embreagem
centrífuga e correia
trapezoidal para o excitador.

Tipo de combustível Gasolina Diesel
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Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país.
Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.


