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Den smarta fjärrstyrda vibrator-dikesvälten

RT-välten är idealiskt anpassad för komprimering av utgrävningar och
grunder för fundament, vägar och parkeringsplatser. Komprimering av
leraktig mark är RT`s specialitet. Fårfotstrummorna tillsammans med
den justerbara centrifugalkraften uppnår optimala resultat. Tillgänglig
med två olika trumbredder. Fjärrstyrningssystemet använder infraröd
teknologi för maximal säkerhet: Maskinen inaktiveras så fort siktlinjen
mellan operatören och maskinen bryts. Avståndssensorn stoppar RT’n
så fort den rör sig inom 2 m från operatören. Tillgänglig med val av
Kohler- eller Kubota-motorer.

Ett patenterat tredje infrarött mottagaröga på ovansidan av
dikesvälten säkerställer att fjärrkontrollens kontakt bibehålls
permanent, även i kurviga diken.
Underdelen är helt underhållsfri eftersom drivsystem och
vibratorer är permanent smorda. Detta gör den mest
ekonomisk att använda genom hela sitt serviceliv.
Vibratoraggregaten under axeln i varje trumma betyder mer
effektiv överföring av komprimeringskraften till marken,
vilket i sin tur medför enastående komprimeringsresultat.
Som tillägg skall nämnas att den låga positionen på
vibratoraggregaten också förbättrar maskinens stabilitet och
minskar risken att maskinen välter.
Motorns kontrollmodul med diagnostiska LED-lampor
övervakar maskinen funktioner som oljetryck, kylarnivå,
motortemperatur, glödstift, batteri och luftfiltrets kapacitet.
RTx-SC3 - två vältar i en: Tillsatstrummorna tillåter enkel

RTX-SC3
Dikesvältar
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ändring mellan 82 och 56 cm. Monteringspunkterna är nära
huven, skyddade mot tung nedsmutsning och skador.
Avskrapare i två olika bredder, vid smal arbetsbredd
medföljer i standardpaketet blindskruvar för pluggning av
bulthålen.
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RTX-SC3 Tekniska data

RTX-SC3 RTX-SC3

Driftsdata 

Arbetsvikt  kg 1.467 1.495

L x B x H  mm 1853 x 820 x 1270 1853 x 820 x 1270

Valsdiameter  mm 520 520

Valsbredd (min.) mm 560 560

Valsbredd (max.) mm 820 820

Centrifugalkraft (min.) kN 34,2 34,2

Centrifugalkraft (max.) kN 68,4 68,4

Frekvens  Hz 41,7 41,7

Linjelast statisk (per trumma) N/mm 9,6 10

Linjelast dynamisk (per trumma) N/mm 45 45

Körhastighet framåt km/tim 2,5 2,5

Körhastighet bakåt km/tim 2,5 2,5

Vändradie  mm 1.600 1.600

Ytkapacitet max. (beroende på markbeskaffenhet) m²/h 990 990

Lutningsförmåga max. (utan vibration) % 50 50

Lutningsförmåga max. (med vibration) % 50 45

Motor 

Motortyp Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor
med elstart

Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor
med elstart

Motortillverkare Kubota D902 Kohler KDW 1,003

Cylindervolym  cm³ 898 1.028

Arbetsprestanda (DIN ISO 3046) kW 15,5 14,8

Varvtal/hastighet  rpm 3.000 3.000

Bränsletyp Diesel Diesel

Bränsleförbrukning:  l/tim 4,5 4,5

Tankvolym  l 24 24

* RTx-modelltrummor kan konfigureras för 820 mm(32 tum) eller 560 mm (22 tum) bredd.

Anmärkning: Produkternas tillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt gjorde informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land. Mer detaljerad information
om motoreffekt kan hittas i bruksanvisningen; Uttryckt strömmen kan variera beroende på specifika driftsförhållanden. Med reservation för ändringar och fel undantagna. Så Gäller
illustrationer.
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