RD 7
Rolos apeados

Versátil e potente
O RD 7 é um cilindro vibrador rolo duplo de condução apeado. As bases lisas com os cantos chanfrados compactam igualmente
bem asfalto e material areoso. Portanto, é adequado para uma ampla gama de atividades no campo da compactação de solo e
asfalto. O design compacto permite um trabalho exacto até aos bordos, mesmo em condições espaciais limitadas. A RD 7 está
disponível com accionamento eléctrico ou manual.
●

●

●
●
●

Elevada segurança no trabalho devido ao sistema de homem morto: Assim que o operador toque com corpo no braço de
comando o cilindro vibratório para de imediato.
Protecção contra vibrações mão braço: Amortecedores antivibratórios de grandes dimensões amortecem a transmissão de
vibrações para a massa superior. O braço de condução dispões de amortecedores adicionais de forma que apenas sejam
transmitidas algumas vibrações para o operador.
O braço de condução pode ser recolhido para o transporte e armazenamento do aparelho.
O RD 7 está equipado com um desligamento automático por falta de óleo de modo a proteger o motor.
O sistema de acoplamento e de bombas especial permite um accionamento fácil com clima frio.
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Dados técnicos
RD 7H-ES e-start

RD 7H-S

830

810

Dados de funcionamento
Peso operacional kg

C x L x A (braço de condução na posição de trabalho) mm 2.630 x 700 x 1.165

2.630 x 700 x 1,165

Diâmetro de ligaduras mm

420

420

Área lateral livre (direita/esquerda) mm

235

235

Saliência (direita/esquerda) mm

30

30

Força centrífuga kN

13

13

Frequência Hz

55

55

Carga linear (estático) frente/traseira N/mm

5,0 / 7,5

5,0 / 7,5

Carga linear (dinâmica por base) frente/traseira N/mm

10,0 / 10,0

10,0 / 10,0

Carga linear total (frente/traseira) N/mm

15

15

Avanço m/min

66,7

66,7

Rebobinamento m/min

33,3

33,3

Potência de superfície máx. m²/h

2.613

2.613

Capacidade de subida max. (sem vibração) %

40

40

Tipo de motor

Motor a diesel monocilíndrico a
quarto tempos refrigerado a ar

Motor a diesel monocilíndrico
a quarto tempos refrigerado a
ar

Fabricante do motor

Hatz

Hatz

Cilindrada cm³

413

413

Consumo de combustível l/h

1,67

1,67

Dados do motor

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 © 2015 Wacker Neuson SE.
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