
[Lithuanian]: Maszyny spalinowe

MN-96-205 Kompaktorius 117 kg

Smulkintuvas 117 kg su benzininiu varikliu 6,5 KM

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Kompaktorius  yra  universalus  įrenginys  dirvožemio  ir kitų  palaidų  medžiagų  suspaudimui,  taip  pat blokolyginimui  per vibraciją
•	 Efektyvus  variklis  ir didelė  kompresoriaus  masė  užtikrina  didelę  tankinimo  jėgą,  kuri  kartu  su didele  plokštele  leidžia  greitai  ir

efektyviai  sutankinti  paviršių
•	 Gebėjimas  judėti  į priekį  ir atgal  palengvina  kompresoriaus  manevravimą
•	 Plokštelė  yra  suspausta  iš vieno  metalo  gabalo  (be suvirinimo),  kuri  užtikrina  didesnį  ilgaamžiškumą  ir sklandesnį  sutankintos  me

džiagos  paviršių.
•	 Stipri  ir tvirta  kompresoriaus  konstrukcija  užtikrina  jos patvarumą
•	 Tvirtas  ir efektyvus  4 taktų  variklis  garantuoja  nepertraukiamą  veikimą  ir ilgą  tarnavimo  laiką
•	 Speciali  žarna  variklio  alyvos  nuleidimui  palengvina  variklio  ištuštinimą  prieš  ilgesnį  sustabdymą  ar transportavimą
•	 Visiškai  apsaugotas  V-diržas  apsaugo  vartotoją  nuo atsitiktinių  sužeidimų
•	 Guminiai  amortizatoriai  ant rankenos  padidina  darbo komfortą,  sugeria  vibracijas
•	 Kieta  rankena  su valdymo  pultu  palengvina  kompaktoriaus  valdymą  ir manevravimą.  Transportavimo  metu rankena  gali  būti  užfik

suota  vertikalioje  padėtyje
•	 Papildomi  ratai  palengvina  kompaktoriaus  judėjimą
•	 Silikoninis  kilimėlis,  skirtas  montuoti  po plokšte,  kai  kompaktorius  naudojamas  su subtilesnėmis  medžiagomis

[Lithuanian]: Applications

•	Skirta  substrato  (dirvožemio,  paviršiaus)  sutankinimui  vibracijos  procese

[Lithuanian]: Equipment

•	Sulankstomi  vežimėliai
•	Silikono  kilimėlis
•	Montavimo  strypas  silikoniniam  kilimėliui  su trimis  varžtais



[Lithuanian]: Maszyny spalinowe

[Lithuanian]: Users

•	Kelių  darbuotojai
•	Mūrininkai
•	Sodininkai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė Galia Vienetinė paku
otė Sudėtinė pakuotė Dėžės svoris Išorinis svoris EAN

[AG] [vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

MN-96-205 * 6,5 1 1 117.0 117.0 5906675326436

* Nutrauktas

[Lithuanian]: Warnings

•	 [Lithuanian]:  Read user  manual
•	 [Lithuanian]:  Always  use eye protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use gloves
•	 [Lithuanian]:  Always  use ear protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use safety  boots
•	 [Lithuanian]:  Always  use safety  workwear
•	 VARTOTOJO  INSTRUKCIJA.  Visada  laikykitės  naudotojo  vadove  pateiktų  saugos  nurodymų  ir taikomų  sveikatos  ir saugos  darbe  ta

isyklių.  Nesilaikant  įspėjimų  ir rekomendacijų,  gali  ištikti  elektros  smūgis,  gaisras,  sunkūs  sužalojimai  ir netgi  mirtis.  Atidžiai  perska
itykite  ir įsigilinkite  į vartotojo  vadovą  ir išsaugokite  jį  ateičiai.


