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Klient powracaj¹cy z kolejnym 

zleceniem to najlepsza rekomendacja 

dla ka¿dego przedsiêbiorstwa. 

Korzystaj¹c z naszych maszyn 

mo¿esz sprawiæ, ¿e klienci bêd¹ 

powracaæ przez d³ugie lata a Twoja 

frma bêdzie niezmiennie korzystaæ z 

trwa³ego i niezawodnego sprzêtu. 

W kwestii wspó³pracy biznesowej 

warto ustaliæ dwie rzeczy, które 

u³atwi¹ ¿ycie Tobie i Twoim 

klientom: Produkujemy wydajne, 

jedno- i dwukierunkowe zagêszczarki 

p³ytowe i w razie potrzeby 

zapewniamy odpowiedni serwis.

Po uruchomieniu silnika maszyny 

jedyne, co pozostanie do zrobienia 

to sprawna realizacja zlecenia — 

szybko i wydajnie. Inteligentna, 

samoczyszcz¹ca konstrukcja 

zapobiega klinowaniu siê kamieni 

miêdzy p³yt¹ i ram¹. Pozwala to 

skupiæ siê na g³ównym zadaniu 

zamiast traciæ czas na czyszczeniu 

p³yty. 

Konstrukcja zmniejszaj¹ca drgania 

pozwala pracowaæ d³u¿ej. W 

po³¹czeniu ze zwiêkszon¹ si³¹ 

odœrodkow¹ i prêdkoœci¹ urz¹dzenie 

umo¿liwia wykonanie wiêkszego 

zakresu prac w krótszym czasie. 

Oczywiœcie ka¿de urz¹dzenie 

potrzebuje konserwacji od czasu 

do czasu. Jednak zastosowanie 

benzynowych silników Honda oraz 

wysokoprê¿nych silników Hatz i 

Lombardini pozwala zminimalizowaæ 

przestoje. Dla w³aœcicieli frm 

oferuj¹cych wynajem urz¹dzeñ 

oznacza to udostêpnianie swoim 

klientom popularnych i ³atwych w 

u¿yciu maszyn oferuj¹cych korzystn¹ 

stopê zwrotu. 

W kwestii serwisu dysponujemy 

lokalnym wsparciem na ponad 170 

rynkach, gdzie zespo³y techników i 

specjalistów ds. produktów s¹ gotowe 

do szybkiego rozwi¹zywania usterek. 

W³aœnie w taki sposób dok³adamy 

starañ, aby pomóc Tobie w 

d³ugotrwa³ym zachowaniu lojalnoœci 

klientów.

DOBRA 
Klienci szukaj¹ wyspecjalizowanych frm œwiadcz¹cych us³ugi zagêszczania na wysokim poziomie. 

ROBOTA

Naszym zadaniem jest dostarczenie tym frmom najlepszych maszyn zagêszczaj¹cych. Razem 

tworzymy niepowtarzaln¹ jakoœæ.

www. .eu
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POZNAJ 
Doskona³a zagêszczarka znakomicie poradzi sobie z ka¿dym rodzajem gruntu. Dok³adnie 

Wykres wskazuje œredni¹ (%) w okresie 1000 godzin. 

STRUKTURÊ POWIERZCHNI 

JAKOŒÆ, KTÓRA SIÊ OP£ACA

przeanalizowaliœmy ró¿ne rodzaje nawierzchni, aby opracowaæ najlepsze maszyny do 

zagêszczania.

MU£ – TU TRZEBA SI£Y

Warstwa mu³u wymaga odpowiedniej iloœci wody 

w celu uzyskania dobrego zagêszczenia. Grunty 
o w³aœciwoœciach wi¹¿¹cych, takie jak glina i mu³, 

sk³adaj¹ siê z najmniejszych cz¹stek spoœród 
wszystkich rodzajów gruntu. Cz¹stki mu³u s¹ wiê-k
sze ni¿ cz¹stki gliny, ale wystarczaj¹co ma³e, aby 

do ich kompresji potrzebna by³a du¿a iloœæ energii 
dla uzyskania g³êbokiego zasiêgu oddzia³ywania. 

Silna jednokierunkowa zagêszczarka p³ytowa 
i doœwiadczenie operatora bêd¹ tu najlepszym 

rozwi¹zaniem.

NIECO DELIKATNIEJ

W przypadku piasku i ¿wiru mo¿na uzyskaæ wysok¹ 

gêstoœæ podczas kompresji zarówno w stanie 
suchym, jak i nasyconym. Stopieñ zagêszczania 

zale¿y bardziej od jego intensywnoœci ni¿ od pozio-
mu wilgoci w warstwie. Zbyt silna kompresja piasku 
i ¿wiru jest niczym uderzenia m³ota kowalskiego w 

betonowy mur: w efekcie mo¿na skruszyæ materia³ i 
zmniejszyæ noœnoœæ.

Kamienie i otoczaki potrzebuj¹ wysokiej energii 

 

WIÊKSZY NACISK

zagêszczania dla osi¹gniêcia koniecznej gêstoœci 
i stabilnoœci. Jest to szczególnie wa¿ne, jeœli 

materia³ jest osadzony w glinie lub mule, które po 
zmoczeniu mog¹ staæ siê p³ynne. Gruboœæ warstwy 
powinna wynosiæ trzykrotnoœæ maksymalnego 

rozmiaru drobin. Modele LH 700 i LH 804 idealnie 
nadaj¹ siê do du¿ych projektów budowlanych, 

natomiast l¿ejszy model LG 504 – do mniejszych.

Na ca³kowity koszt u¿ytkowania sk³adaj¹ siê 
wszystkie koszty w ca³ym okresie eksploatacji 

danego sprzêtu. Zawsze d¹¿ymy do osi¹gniêcia 

najni¿szego ³¹cznego kosztu u¿ytkowania  
poprzez dostarczanie bardzo wydajnych 
urz¹dzeñ. Wykres wskazuje œredni¹ w okresie 

1000 godzin. Wynik mo¿e siê ró¿niæ zale¿nie od 
warunków lokalnych.

Operator

Inwestycja

Czêœci zamienne

Paliwo

MU£  
0,002- 

0,06 mm

PIASEK 
0,06-2 mm

¯WIR 
2-60 mm

KAMIENIE 
> 60 mm

OTOCZAKI 
> 100 mm

Gruboœæ warstwy (m)

2Wydajnoœæ zagêszczania (m /h)

Liczba przejazdówGruboœæ warstwy (m)

2Wydajnoœæ zagêszczania (m /h)

Liczba przejazdów Gruboœæ warstwy (m)

2Wydajnoœæ zagêszczania (m /h)

Liczba przejazdów

0,2 - 
0,3

0,4 0,6 - 
0,8

30-90 145-
240

45- 
130

www. .eu
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JEDNO- I DWUKIERUNKOWE ZAGÊSZCZARKI P£YTOWE

Podczas selekcji odpowiedniej 

maszyny nale¿y okreœliæ 

przewidywany zakres zastosowania. 

Idealne zastosowania dla modeli 

LG300, LG204 i LG164 to l¿ejsze 

prace zagêszczaj¹ce, np. budowa 

podjazdów i œcie¿ek. Doskonale 

sprawdzaj¹ siê przy cieñszych 

warstwach w technice makadam 

i wówczas, gdy potrzebna jest 

zagêszczarka do sprawnego 

pokonywania zakrêtów. Dziêki 

ni¿szemu ciê¿arowi roboczemu i 

wê¿szej p³ycie dolnej modele te s¹ 

³atwe w manewrowaniu. Ni¿szy 

poziom drgañ zapewnia wiêksz¹ 

wydajnoœæ pracy.  

Model LG204 wyposa¿ony jest 

w silnik wysokoprê¿ny, który 

wytwarza drgania przenoszone na 

rêce i ramiona na poziomie zaledwie 

3,4 m/s2. Pozwala to na bardziej 

efektywn¹ pracê przez ca³¹ d³ugoœæ 

oœmiogodzinnej zmiany bez nara¿enia 

na szkodliwy poziom drgañ.

Zarówno silniki benzynowe, jak i 

wysokoprê¿ne charakteryzuj¹ siê 

niskim poziomem zu¿ycia paliwa i 

emisji spalin. Wytrzyma³a stalowa 

rama pomaga chroniæ silnik i 

przek³adniê.

LEKKOŒÆ RUCHU
Modele o mniejszym ciê¿arze roboczym doskonale nadaj¹ siê do mniejszych 

prac i l¿ejszych materia³ów.

Zagêszczarki jedno-  
i dwukierunkowe LG164 LG204 LG300

Paliwo  Benzyna Diesel Petrol Diesel Benzyna Diesel

Ciê¿ar roboczy kg 148 156 166 170 170 211 228 244 265 270 282 287 302 307

Si³a odœrodkowa kN 28 28 28 28 28 36 36 36 40 40 40 40 40 40

Prêdkoœæ m/min - - 22 22 22 23 22 22 25 25 35 25 25 25

Amplituda mm 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Czêstotliwoœæ Hz 80 80 65 65 65 68 68 68 68 68 68

Gwarantowany poziom 
mocy akustycznej

L
wA

dB(A) 108 108 106 108 108 108 108 108 108 108 108

Ciœnienie akustyczne 
przy uchu operatora

(L
pA

dB(A) 82 82 84 84 84 90 90 90 92 92 95 94 94 94

Drgania na rêce/
ramiona

m/s2 2.3 2.3 3.2 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 2.4 2.4 1.7 1.7 1.7 1.7

Szerokoœæ p³yty mm 350 450 350 450 600 500 500 500 500 600 500 600 500 600

Silnik

Model Honda Hatz Honda Hatz Honda Hatz

Moc znamionowa kW 3.6 3.6 3.1 3.1 3.1 4.7 3.1 3.1 5.8 5.8 4.2 4.2 4.2 4.2

Numer katalogowy

Start manualny
3382 

0005 86
3382 

0005 87
3382 

0005 84
3382 

0005 85
3382 

0005 96
3382  

0005 80
3382  

0005 79
-

3382  
0000 39

3382  
0000 41

3382  
0000 37

3382  
0000 40

- -

Rozruch elektryczny - - - - - - -
3382  

0005 78
-- - -

3382  
0000 38

3382  
0000 36

Dok³adne wymiary mo¿na znaleŸæ w Instrukcji obs³ugi i BHP (nr katalogowy: LG160: 9800 1103 01, LG204: 9800 1760 01, LG300: 9800 1107 01), dostêpnej na stronie www.acprintshop.com
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Zagêszczarki dwukierunkowe Lekkoœæ ruchu

ZNAKOMITA 
ERGONOMIA

OSZCZÊDZAJ 
CZAS I 

PIENI¥DZE

Prosta obs³uga
DŸwignia zmiany kierunku 
przód/ty³ i sztywny uchwyt  
sprawiaj¹, ¿e obs³uga  
urz¹dzenia jest ³atwa.

Model LG 204 mo¿e zagêszczaæ z 

Szybkoœæ jest wa¿na

prêdkoœci¹ 25 metrów na minutê.

Ochrona silnika
Stalowa rama chroni 

silnik i przek³adniê.

P³yta dolna wykonana jest ze 

Trwa³a p³yta

stali Hardox 400.

Wszystkie modele dostêpne s¹ w 

Wybierz silnik

wersji z silnikiem benzynowym i  
wysokoprê¿nym.

Niski poziom drgañ
Dziêki doskona³ej  
konstrukcji i wysokiej 
jakoœci elementom poziom 
drgañ jest pod kontrol¹.

Regulowana pozycja 
uchwytu
Podniesienie uchwytu  
umo¿liwia pokonywanie 
ostrych zakrêtów.

£atwe przenoszenie
Wytrzyma³a stalowa rama 
wyposa¿ona jest w zaczep do 
przenoszenia.

 LG 

164

 LG 

300

LG 

204

www. .eu
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DOSTÊPNA  
ZE 

WSKA�NIKIEM
ZAGÊSZCZENIA

DOSTÊPNA  
ZE 

WSKA�NIKIEM
ZAGÊSZCZENIA

Zagêszczarki jedno- i dwukierunkowe LG 400 LG 400 (CE) LG 504

Paliwo Benzyna Diesel Diesel

Rozruch Rêczny Elektryczny Rêczny lub elektryczny

Ciê¿ar roboczy kg 398 436 470 498 513

Si³a odœrodkowa kN 52 52 65 65 65

Prêdkoœæ m/min 25 25 32 32 32

Amplituda mm 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4

Czêstotliwoœæ Hz 60 60 69 69 69

Gwarantowany poziom mocy akustycznej L
wA

dB(A) 108 108 109 109 109

Ciœnienie akustyczne przy uchu operatora L
pA

dB(A) 95 93 96 96 96

Drgania na rêce/ramiona m/s2 2,5 2,1 2,5 2,5 2,5

Szerokoœæ p³yty mm 650 650 550 700 (550+2x75) 850 (550+2x150)

Silnik

Model Honda Lombardini Hatz 1D81Z

Moc znamionowa kW 7,7 6,2 8,2 8,2 8,2

Numer katalogowy

Start manualny 3382 0000 11 - 3382 0005 72 3382 0005 73 3382 0005 76

Rozruch elektryczny - 3382 0000 09 3383 0005 50 3383 0005 51 3383 0005 07

Rozruch elektryczny & WskaŸnik zagêszczenia - 3382 0000 06 3382 0003 49 3382 0003 50 3382 0006 39

Dok³adne wymiary mo¿na znaleŸæ w Instrukcji obs³ugi i BHP (nr katalogowy LG 400: 9800 1109 01, LG 504: 9800 1721 01), dostêpnej na stronie www.acprintshop.com

JEDNO- I DWUKIERUNKOWE ZAGÊSZCZARKI P£YTOWE

Model LG504 radzi sobie z g³êbokim 

i œrednio g³êbokim zagêszczaniem 

ziarnistych gruntów. Podobnie jak 

wszystkie nasze zagêszczarki ma 

on opiniê skutecznej alternatywy i 

uzupe³nienia dla walców podczas 

zagêszczania gruntu w ograniczonych 

przestrzeniach. 

Du¿a prêdkoœæ, wywa¿ona 

konstrukcja i hydrauliczna dŸwignia 

zmiany kierunku sprawiaj¹, ¿e 

obs³uga urz¹dzenia jest ³atwa 

nawet na nierównym pod³o¿u a 

zagêszczanie mo¿na realizowaæ 

tam, gdzie jest to konieczne. 

Uchwyt t³umi¹cy drgania zwiêksza 

wydajnoœæ pracy. Ni¿szy poziom 

drgañ pozwala pracowaæ d³u¿ej 

a lepsza ergonomia pomaga 

skoncentrowaæ siê na zadaniu. W 

niektórych modelach poziom drgañ 
2wynosi zaledwie 2,1 m/s . 

P³yty dolne wykonane ze stali 

Hardox 400 sprawiaj¹, ¿e 

zagêszczarki s¹ odporne na zu¿ycie 

i maj¹ niski ciê¿ar. Konstrukcja 

p³yty dolnej umo¿liwia samoczynne 

czyszczenie, a rama otaczaj¹ca silnik 

chroni wra¿liwe elementy. Nasze 

urz¹dzenia s¹ wyposa¿one w silniki 

frm Honda, Hatz i Lombardini, 

charakteryzuj¹ce siê ma³¹ emisj¹ 

spalin i niskimi kosztami obs³ugi 

serwisowej.

Jakoœæ widoczna w ka¿dym 

elemencie przek³ada siê na wiêksze 

zyski i wiêksz¹ wartoœæ maszyny 

przy odsprzeda¿y. 

MISTRZ WAGI ŒREDNIEJ
Ciê¿sze dwukierunkowe zagêszczarki s¹ odpowiednie do grubszych warstw i ciê¿szych 
materia³ów. Bardzo dobre t³umienie drgañ pozwala operatorom zachowaæ dobr¹ kondycjê 

przez d³ugie lata. 
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Zagêszczarka dwukierunkowa LG 504 Mistrz wagi œredniej

P³yta ze stali Hardox
P³yty w zagêszczarkach z serii LG 
wykonane s¹ z lekkiej i niezwykle 
odpornej na zu¿ycie, wysokojakoœciowej 
stali Hardox 400, która wytrzyma nawet 
najtrudniejsze warunki pracy. Inteli-
gentna, samoczyszcz¹ca konstrukcja 
zapobiega klinowaniu siê kamieni miêdzy 
p³yt¹ i ram¹.

WskaŸnik ukoñczonej pracy
Opcjonalny wskaŸnik  
zagêszczenia pokazuje, kiedy 
grunt jest idealnie  
zagêszczony i czas przejœæ do 
nastêpnego zadania.

Prosta obs³uga
DŸwignia zmiany kierunku przód/
ty³ i sztywny uchwyt sprawiaj¹, ¿e 
obs³uga urz¹dzenia jest ³atwa na 
ka¿dej powierzchni.

Silniki, które siê sprawdzaj¹
Wyposa¿yliœmy nasze zagêszczarki 
w silniki gwarantuj¹ce nieprzerwan¹ 

pracê, niewielkie zu¿ycie paliwa i 
nisk¹ emisjê spalin.

Ergonomia i wydajnoœæ -

Dziêki konstrukcji uchwytu t³umi¹cej drgania mo¿
liwa jest d³u¿sza praca bez przerw. Poziom drgañ 

jest na tyle niski, ¿e umo¿liwia kilkugodzinn¹ 
pracê bez nara¿enia na szkodliwy poziom drgañ.

£atwa konserwacja
Prostszy dostêp do zbiornika i 
usprawnione napinanie paska 
napêdowego znacznie 
u³atwiaj¹ serwis i konser-
wacjê. Olej w module 
mimoœrodowym mo¿na 
wymieniæ poprzez otwór 
umieszczony w ³atwo do-
stêpnym miejscu w przed-
niej czêœci maszyny. Pompê 
hydrauliczn¹ umieszczono na 
silniku, co znacznie ogranicza 
ryzyko uszkodzeñ spowodowa-

Licznik roboczogodzin umo¿liwia 

nych przez uderzenia.

Praktyczny licznik

monitorowanie u¿ytkowania  
maszyny i terminowe  

wykonywanie okresowej obs³ugi 
serwisowej. 

WIÊKSZA 
WYDAJNOŒÆ

OSZCZÊDZAJ 
CZAS I 

PIENI¥DZE

Sk³adany uchwyt
Uchwyt urz¹dzenia sk³ada siê 
do pozycji pionowej, co u³atwia 

Samoczyszcz¹ca, wytrzyma³a rama 

transport i przechowywanie.

D³u¿szy okres eksploatacji

ochronna i odporne na uderzenia os³ony 
chroni¹ silnik i przek³adniê.

 

LG 

504

P³yty przed³u¿aj¹ce
W seriach LG i LH dostêp-
ny jest szeroki wybór p³yt 
przed³u¿aj¹cych.

Znakomite prowadzenie  
na mokrym gruncie

www. .eu
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JEDNO- I DWUKIERUNKOWE ZAGÊSZCZARKI P£YTOWE

Wymagania odnoœnie do jakoœci i 

wydajnoœci w przypadku du¿ych 

projektów infrastrukturalnych s¹ 

bardzo wysokie. Modele hydrauliczne 

zapewniaj¹ wydajnoœæ na trzy 

sposoby. 

Pierwszym z nich jest du¿a moc i 

zdolnoœæ zagêszczania grubszych 

warstw. Modele LH 700 i LH 804 

to najpotê¿niejsze z naszych 

zagêszczarek, odpowiednie do 

zagêszczania œrednich i grubszych 

warstw ziarnistych gruntów – 

od piasku po t³uczeñ. Ponadto 

wspó³czynnik ich rozmiaru do 

wydajnoœci zagêszczania sprawia, ¿e 

w trudno dostêpnych lokalizacjach 

lub ograniczonych przestrzeniach 

maszyny stanowi¹ elastyczn¹ i 

ekonomiczn¹ alternatywê dla walca.

Drugim sposobem zapewnienia 

wydajnoœci jest ³atwoœæ obs³ugi. Moc 

odpowiadaj¹c¹ masie 10-tonowego 

walca mo¿na kontrolowaæ za pomoc¹ 

jednego palca.

Trzeci sposób, w jaki wspomagamy 

rentownoœæ, to zapewnienie 

nieprzerwanej pracy urz¹dzeñ. 

Przek³adnia hydrauliczna zwiêksza 

niezawodnoœæ. Wydajne silniki 

renomowanych producentów 

wp³ywaj¹ na niskie koszty 

utrzymania, a wytrzyma³a 

konstrukcja z zapewnia bezawaryjn¹ 

i ci¹g³¹ pracê.

Zdalne sterowanie w technologii 

Bluetooth w systemie LH 804 

pomaga pracowaæ w najtrudniejszych 

warunkach. Zdalne sterowanie 

przez Bluetooth pozwala na pracê z 

odleg³oœci do 30 metrów, z dala od 

przeszkód, spalin i ryzyka osuniêcia 

gruntu. Poniewa¿ technologia 

Bluetooth wykorzystuje fale radiowe, 

modu³ zdalnego sterowania i 

urz¹dzenie nie musz¹ mieæ kontaktu 

w linii prostej.

KIEDY POTRZEBUJESZ 
DU¯EJ MOCY
Dla najlepszej rentownoœci przy du¿ych projektach infrastrukturalnych 

polecamy w pe³ni hydrauliczne zagêszczarki dwukierunkowe. 

Zagêszczarki jedno- i dwukierunkowe LH 700 LH 804

Paliwo Diesel Diesel

Rozruch Elektryczny Elektryczny

Ciê¿ar roboczy kg 780 820

Si³a odœrodkowa kN 95 95

Prêdkoœæ m/min 30 30

Amplituda mm 2,5 2,5

Czêstotliwoœæ Hz 53 53

Gwarantowany poziom mocy akustycznej L
wA

dB(A) 109 109

Ciœnienie akustyczne przy uchu operatora L
pA

dB(A) 99 –

Drgania na rêce/ramiona m/s2 3,3 –

Szerokoœæ p³yty mm 660 660

Silnik

Model Hatz

Moc znamionowa kW 11,0 11,0

Numer katalogowy

Rozruch elektryczny 3382 0000 71 3382 0000 72

Dok³adne wymiary mo¿na znaleŸæ w Instrukcji obs³ugi i BHP (nr katalogowy LH 700: 9800 1113 01, LH 804: 9800 1387 01), dostêpnej na stronie  
www.acprintshop.com
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Zagêszczarki dwukierunkowe LH Du¿a moc

G³êbokie zagêszczanie
Modele LH 700 i LH 804 
radz¹ sobie z t³uczniem 

i zapewniaj¹ g³êbokie, 
skuteczne zagêszczanie. 

W³aœciwe wyposa¿enie
Wysokiej jakoœci silniki renomowanych 
producentów zapewniaj¹ d³u¿sz¹ 
pracê i mniej czasu w serwisie.

Rozmiary i wydajnoœæ zagêszczania 

Korzyœci biznesowe

sprawiaj¹, ¿e model LH 700 stanowi 
elastyczn¹ i ekonomiczn¹  

alternatywê dla walca.

Hydrauliczne zasilanie
W pe³ni hydrauliczne zagêszczarki 

dwukierunkowe nadaj¹ siê do 
najbardziej wymagaj¹cych zadañ.

Solidna maszyna
Wytrzyma³a konstrukcja w po³¹czeniu 
z zamkniêtym, hydraulicznym uk³adem 
przek³adni. To oznacza wyj¹tkow¹ 
niezawodnoœæ. 

Zrównowa¿ona praca
System zapewnia niskie 

zu¿ycie paliwa i nisk¹ 
emisjê spalin.

Zdalne sterowanie
Nowy system zdalnego sterowania w technologii Bluetooth 
pozwala unikaæ zagro¿eñ. Indywidualne parowanie  
jednostek zapobiega ryzyku zak³óceñ elektromagnetycznych 
pomiêdzy nadajnikiem i odbiornikiem. Technologia Bluetooth 
nie wymaga kontaktu w linii prostej pomiêdzy  

Model LH 804 jest sterowany zdalnie, co 

komunikuj¹cymi siê urz¹dzeniami.

Zero drgañ na ramiona i rêce

dla operatora oznacza zero spalin, zero 
drgañ i doskona³y ogl¹d miejsca pracy. 

Wytrzyma³oœæ
Wytrzyma³a ochronna rama i odporne na 

uderzenia os³ony chroni¹ silnik, przek³adniê i 
odbiornik radiowy.

D³u¿szy czas pracy
Uchwyt modelu LH 700 wykonano 

z myœl¹ o t³umieniu drgañ. Pozwala 
to na wiêksz¹ wydajnoœæ.

ZNAKOMITA 
ERGONOMIA

To takie proste
Sk³adana maska 
zapewnia ³atwy dostêp 
do wszystkich istotnych 
elementów.

KRÓTSZE 
PRZESTOJE

LH 

700

LH 

804

www. .eu
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BEZB£ÊDNIE 
OD POCZ¥TKU
 

WskaŸnik zagêszczenia w po³¹czeniu z 

umiejêtnoœciami operatora pozwala uzyskaæ 

doskona³e efekty.

Na podstawie rodzaju gruntu i u¿ywanej 

maszyny mo¿na szybko okreœliæ, ile 

przejazdów nale¿y wykonaæ, by osi¹gn¹æ 

doskona³e zagêszczenie.

Program CompBase podaje dane o  

wydajnoœci zagêszczania naszych maszyn 

na wielu rodzajach materia³ów niezwi¹zanych 

(gruntów i t³uczni). Po wybraniu odpowiednich 

rodzajów gruntów wystarczy wybraæ maszynê, 

aby ustaliæ liczbê przejazdów niezbêdn¹ przy 

danej gruboœci warstwy.  

Wymagany poziom zagêszczenia  

podano wed³ug standardowego lub  

zmodyfkowanego testu Proctora.

Na tej podstawie mo¿na ³atwo okreœliæ liczbê  

maszyn niezbêdnych do wykonania  

zagêszczenia w okreœlonym limicie czasowym. 

Wiêcej informacji na ten temat udzieli lokalny 

Opcjonalny wskaŸnik zagêszczenia w modelach LG400 i LG504 

LG400 ze wskaŸnikiem zagêszczenia

przedstawiciel frmy Atlas Copco.

INTELIGENTNE ZAGÊSZCZANIE

pozwala oszczêdzaæ czas i pieni¹dze. Przejrzysty system lampek 

kontrolnych pokazuje, kiedy osi¹gniêty zostanie odpowiedni 

poziom zagêszczenia. Zmniejsza to równie¿ ryzyko nadmiernego 

zagêszczenia, które mo¿e prowadziæ do niezadowalaj¹cej jakoœci 

nawierzchni i niepotrzebnego zu¿ycia maszyny.

www. .euwww. .eu10
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1 PIERWSZA ¯Ó£TA 
LAMPKA

Oznacza niski poziom 
zagêszczenia –  
zagêszczaj dalej!

2 DRUGA ¯Ó£TA 
LAMPKA 

Oznacza rosn¹cy 
poziom zagêszczenia – 
zagêszczaj dalej!

3 ZIELONA LAMPKA 

Oznacza poziom 
zagêszczenia bliski 
optymalnego –  
zagêszczaj dalej!

4 MIGAJ¥CA ZIE-
LONA I CZERWONA 
LAMPKA 

Oznacza poziom 
zagêszczenia bliski 
maksymalnego –  
zagêszczaj dalej!

5 CZERWONA 
LAMPKA 

Oznacza osi¹gniêcie 
maksymalnego  
poziomu zagêszczenia 
– przerwij zagêsz-
czanie!

6 KONTROLA SYS-
TEMU 

Zielona lampka  
oznacza, ¿e silnik 
pracuje na ja³owym 
biegu.

7 RUCH DO PRZODU

Popchnij dŸwigniê w  
kierunku od siebie i poruszaj 
siê do przodu.

 RUCH DO TY£U8
Poci¹gnij dŸwigniê w  
kierunku do siebie i  
przemieszczaj siê do ty³u.

 WSKA�NIK ROZRUCHU9

10 SPRÊ¯ANIE OLEJU 

Czerwona lampka œwieci siê, 
gdy ciœnienie oleju roœnie.

11 CIŒNIENIE OLEJU OK

Pokazuje, ¿e ciœnienie oleju 
jest w³aœciwe.

OSZCZÊDNOŒÆ CZASU, PIENIÊDZY I SPRZÊTU 
DZIÊKI WSKA�NIKOWI ZAGÊSZCZENIA

Prosty i przejrzysty system lampek kontrolnych wskaŸnika zagêszczenia pozwala 

na szybkie zorientowanie siê, kiedy praca jest wykonana. WskaŸnik zagêszczenia 

dostêpny jest jako wyposa¿enie opcjonalne do modeli LG400 i LG504.

Model LG400 posiada 

tylko wskaŸniki  

pokazane w górnej 

czêœci ilustracji (1-6)

Pe³na ilustracja pokazuje 

interfejs modelu LG504. 

(1-11)

www. .eu
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konstrukcji, przekazywania do u¿ytku oraz  serwisowania 

ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra 

tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu

AUTORYZOWANY PARTNER:

ZAANGA¯OWANI W TRWA£Y, ZRÓWNOWA¯ONY 
ROZWÓJ PRODUKTYWNOŒCI

Podtrzymujemy nasze zobowi¹zania wobec klientów,  

œrodowiska i osób postronnych w naszym otoczeniu.  

Zapewniamy wydajnoœæ wytrzymuj¹c¹ próbê czasu. 

I w³aœnie to nazywamy zrównowa¿on¹ produktywnoœci¹.

www.atlascopco.com
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