EMELJE ÚJ SZINTRE
A TALAJTÖMÖRÍTÉST

TÖMÖRÍTŐ GÉPEK A HUSQVARNÁTÓL
A JOBB MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN

EDDIG MÉG SOHA
NEM LÁTOTT
TERMELÉKENYSÉG
A TALAJTÖMÖRÍTÉSBEN
Minden olyan épületszerkezetet, amelyet hosszú időre terveztek, szilárd
talajra kell építeni. Hasonlóképpen vállalkozásának is szilárd alapokra kell
épülnie, hogy tartós legyen, és a Husqvarna megbízható partner ennek
felépítéséhez. Biztosítjuk az eszközöket és megoldásokat, amelyek segítenek
Önnek a feladat teljesítésében. Koncepciónk három alapelvre épül: nagy telje
sítményű és jól megtervezett minőségi berendezés, egyértelmű hatékony
ságra való összpontosítás, valamint egy szolgáltatási és támogató hálózat,
amely rendelkezésére áll, bármi is történjen. Így támogatjuk Önt – jobb
munkamódszerrel.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TERMÉKEK

A KEZELŐ HATÉKONYSÁGÁN A HANGSÚLY

A Husqvarna tömörítő berendezését maximális terme
lékenységre, teljesítményre és tartósságra terveztük.
A gép minden apró részletét – az ergonomikus, rez
géscsillapított fogantyúktól a talajt döngölő kemény,
kopásálló acél felületig – úgy terveztük, hogy a munkát
maximális üzemidő és minimális szervizigények mellett
végezhesse el.

A kezelő hatékonysága kulcsfontosságú a nagy termelési
sebesség és a magas színvonalú munkahelyi eredmé
nyek szempontjából. A termékek tervezésénél ügyeltünk
az egyszerű kezelhetőségre és a kezet és a kart érő
csökkentett rezgésre, hogy Ön az egész munkanap
során jól összpontosíthasson és éber maradhasson.
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TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ, AMELYRE ÉPÍTHET
Gépeinket a maximális rendelkezésre állás elérésére
építettük, ehhez hasonlóan a széles körű szervizhálóza
tunkat is. Mindig a közelben vagyunk, ha egy Husqvarna
által kiképzett szakemberrel kell konzultálnia, vagy

bármilyen pótalkatrészt vagy szervizalkatrészt
kell szállítanunk. Látogasson el honlapunkra a
www.husqvarnacp.hu címen, hogy megtalálja a legköze
lebbi Husqvarna Szervizközpontot vagy a Husqvarna
Construction Products hivatalos márkaszervizét.

A LEGNEHEZEBB TALAJOK
KEZELÉSE
Az agyagos és az iszapos talaj a legnehezebb, amelyet az
anyatermészet kínálhat. A tömörítésükhöz nagy ütőerőre és
gyorsaságra van szükség – és ez az, amit a Husqvarna LT 5005
és LT 6005 döngölőbékák biztosítanak. A kifejezetten a döngölőbékákhoz tervezett Honda GXR120 benzinmotorral ellátott
gépek biztosítják a kellő teljesítményt kiváló irányíthatóság,
alacsony zaj és károsanyag-kibocsátás mellett. Az üzembe
helyezés mindig könnyű, még akkor is, ha ritkábban használja
a döngölőt.
A Husqvarna LT döngölők ideálisak árok- és szennyvíz rendszerekhez, kertészeti és tereprendezési munkákhoz, feltöltések,
alapozások, foltok és javítások tömörítéséhez. Kis súlyuk ellenére
biztosítják a szükséges mély tömörítést a nagy centrifugális erő
és sebesség kombinációjának köszönhetően. Könnyen szállít4

hatóak a kormányrúdon levő görgők és a lábrészen levő emelő
fogantyú segítségével. Az opcionális szállítógörgők még kön�nyebbé teszik a szállítást, és megakadályozzák a lengéscsillapítók
túlzott kopását.
TARTSA FORMÁBAN A DÖNGÖLŐBÉKÁT
A karbantartás időt és pénzt takarít meg. Az intelligens tervezésnek és a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően a
karbantartás nem jelent problémát. Minden karbantartási pont
könnyen elérhető, és a legtöbb szervizmunkát a helyszínen el
lehet végezni. Használjon eredeti alkatrészeket, és rendszeresen
végezzen karbantartást a kevesebb leállás és hosszabb
élettartam biztosítása érdekében.

DÖNGÖLŐBÉKÁK

GÁZADAGOLÓ
Három rögzített állás a gázadagolón, leállítás
(üzemanyag-vezeték teljesen zárt), alapjárat és teljes
sebesség.

KERÜLJÖN KÖZELEBB
Az LT 5005 és az LT 6005 karcsúbb fogantyújával szűk
helyeken vagy akadályok közelében is dolgozhat.

KISEBB KOPÁS
Az ütköző megakadályozza a lengéscsillapítók túlzott
kopását az emelés és a szállítás során.

KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ
Könnyen hozzáférhető minden karbantartási pont.
A levegőszűrő szerszám nélkül cserélhető.

KÖNNYEN ÁTHELYEZHETŐ
Az egyetlen emelési pont és az első fogantyúkeret
görgője megkönnyíti a szállítást.

NAGYSZERŰ TAPADÁS

HUSQVARNA LT 6005

A kiegyensúlyozott kialakítás kiváló tapadást és
manőverezhetőséget biztosít.

KÖNNYŰ FELRAKODÁS
A lábrész hátsó részén lévő emelő fogantyú megkönnyíti
a felrakást és a szállítást.

TÖMÖRÍTÉSI TELJESÍTMÉNY
A nagy ütőerő és sebesség kiváló tömörítési
hatékonyságot eredményez.

HUSQVARNA LT TERMÉKCSALÁD
A teljes választékot és a műszaki
specifikációkat lásd a középső
oldalon

LT 800

LT 6005

LT 5005
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GYORAN ÉS KÖNNYEN
ELVÉGEZHETŐ A MUNKA
Minden előre haladó lapvibrátorunkban egy dolog közös:
megszakítás nélkül folytathatja velük a munkát. A szemcsés
talajra specializált termékcsaládot vékony és közepes rétegek
tömörítésére tervezték. Az iszap és a kavics jó kúszóké
pességet, nagy centrifugális erőt és sebességet igényel.
A Husqvarna LF 80 gyors, és a 100 kg-nál kisebb tömegű
legerősebb gépekhez tartozik.
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Valamennyi LF tömörítőt gyárilag előkészítettünk egy
burkolólap kiegészítő felszerelésére, hogy megvédje a burkolólapokat az elrepedéstől. A szabadalmaztatott alacsony
vibrációs fogantyú az alapkiszerelés része, és úgy tervezték,
hogy minimalizálja a kezet és kart érő igénybevételt, valamint
hogy hozzájáruljon egy biztonságosabb, produktívabb és
élvezetesebb munkanaphoz.

ELŐRE HALADÓ LAPVIBRÁTOROS TÖMÖRÍTŐK › TALAJ
REZGÉSCSILLAPÍTÁS
A szabványos fogantyú mellett minden előre haladó
lapvibrátor szabadalmaztatott rezgéscsillapító
fogantyúval rendelkezik, amely 2 m/s² alá csökkenti
a rezgésszintet, így lehetővé teszi az egész napos
munkavégzést.

HELYMEGTAKARÍTÁS
A fogantyú teljesen összecsukható a szállítás
és a tárolás megkönnyítése érdekében.

KÖNNYEN FELEMELHETŐ

HUSQVARNA LF 80 L

A gépen van egy szabványos emelőszem
a daruval való emeléshez. Úgy van
elhelyezve, hogy a gépet egyensúlyban
tartsa az emelés során.

GYORS ÉS ERŐTELJES
Az ügyfelek visszajelzései szerint a Husqvarna
LF 80 a súlycsoportjában a leggyorsabb és
legerősebb gépek közé tartozik.

HOSSZÚ ÉKSZÍJ ÉLETTARTAM
Az ékszíj élettartama nagyobb a hűtőven
tillátornak és a szellőző fedélnek
köszönhetően.

ZÖKKENŐMENTES EREDMÉNY
A talplapok lekerekített élekkel rendelkeznek,
hogy ne hagyjanak nyomot a felszínen.

HUSQVARNA LF/LX TERMÉKCSALÁD
A teljes választékot és a műszaki
specifikációkat lásd a középső
oldalon

LF 130 LT

LF 100 L

LF 80 L

LF 75 L

LF 50 L

LX 90
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AZ ASZFALT TEHERBÍRÓVÁ
TÉTELE
Az aszfalt képes –30°C és +60°C közötti szélsőséges
hőmérsékletek elviselésére. Az alapos tömörítés biztosítja,
hogy az aszfalt jól megbirkózzon a nehéz körülményekkel.
Ha az aszfalt túl pórusos, deformálódhat a járművek okozta
tömörítés miatt. Ha nem elégé pórusos, instabil lesz, és
a felülete berágódik.
A víz különösen fontos az aszfalt tömörítésénél.
A Husqvarna LF sorozatot levehető víztartállyal láttuk
el, amely túlméretes, biztonsági sapkával rendelkezik
a gyors, egyszerű és ritkább feltöltések érdekében.
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A vízfogyasztás a könnyen elérhető átfolyásszabályozó
szelep segítségével optimalizálható. A víz eltömődésre vagy
törésre hajlamos vezeték nélkül áramlik.
Az előre haladó lapvibrátoroknak ez a termékcsaládja ideális
javítási és karbantartási munkákhoz, például kocsiutakhoz,
gyalogösvényekhez és parkolókhoz. A gépek könnyen
tisztíthatók, az aszfalton nem hagynak nyomot, és az építkezésen elérhető bármilyen víz felhasználására alkalmasak.

ELŐRE ÉS HÁTRA HALADÓ LAPVIBRÁTOROS TÖMÖRÍTŐK › KÖZEPES
HATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ
ERGONÓMIA
A rezgéscsillapított fogantyú órákon
át hatékony munkavégzést tesz
lehetővé.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS
Minden karbantartási pont könnyen elérhető.

HOSSZABB ÜZEMIDŐ

TUDJA, MIKOR VAN KÉSZ

Az ütésálló burkolatú, nagy teherbírású
védőkeret védi mind a motort, mind
a sebességváltót.

Az opcionális tömörítés jelző
megmutatja, ha már a talaj ideálisan
tömörítve van, és már ideje
továbblépni a következő feladatra.

EGYSZERŰ KEZELÉS

HUSQVARNA LG 504

Az előre-/hátrameneti kar és a
rögzített markolatfogantyú könnyű
kezelhetőséget biztosít mindenféle
felszínen. A működés közben nem
kell folyamatosan húzni/nyomni.

KOPÁSÁLLÓ
Az LG-sorozat talplapjai rendkívül robusztus és
kopásálló acélból, úgynevezett Hardox 400-ból
készülnek.

VÉGEZZE EL A MUNKÁT SIKERESEN – ELSŐRE
A Husqvarna LG 400 és az LG 504 számára elérhető opcionális Tömörítés jelző időt
és pénzt takarít meg. A jelzőfények átlátható rendszere mutatja a kellő tömörítés
elérését. Ez csökkenti a túltömörítés kockázatát is, ami nem kielégítő végeredményhez
és szükségtelen kopáshoz vezethet a gépen. Az Ön jártassága és a Tömörítésjelző
együtt mesterien elbánik minden talajjal vagy kőzúzalék-töltéssel.

HUSQVARNA LG TERMÉKCSALÁD
A teljes választékot és a műszaki
specifikációkat lásd a középső
oldalon

LG 504

LG 400
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KIS SÚLY,
NAGY ÜTŐERŐ
Az előre haladó és reverzibilis lapvibrátoros tömörítőknek ez a kisebb
működési tömegű választéka kisebb munkákhoz és könnyebb anyagokhoz,
például kocsiutakhoz és gyalogösvényekhez, magánház projektekhez és
keskeny árkokhoz készült. Ezek a gépek ideálisak olyan esetekre, ha a
makadámágyak vékonyabbak, és szükség van egy talajtömörítőre, amely
gyorsan mozgatható a sarkoknál. A kisebb működési tömeg és a keskenyebb
talplapok azt jelentik, hogy ezek a modellek gyorsak és dinamikusak.
Az alacsony rezgésszint a fogantyúkban növeli az Ön hatékonyságát.
A Husqvarna LG 204 dízelmotorral rendelkezik, amely csak 3,4 m/s²
kéz/kar rezgést eredményez. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabb lehet, mivel
hosszabb ideig dolgozhat, anélkül, hogy káros vibrációs szintnek lenne
kitéve. Mind a benzin-, mind a dízelmotorok kis fogyasztással és alacsony
károsanyag-kibocsátással rendelkeznek. A nagy teherbírású acélkeret
segít megóvni a motort és a sebességváltót.

MEGEMELÉS
Emelje meg a fogantyút az éles
sarkok körüli mozgatáshoz.

ALACSONY FOGANTYÚ REZGÉSSZINT
A nagyszerű tervezésnek és a minőségi
alkatrészeknek köszönhetően a fogantyú
rezgésszintjét sikerült kordában tartani.

HUSQVARNA LG TERMÉKCSALÁD
A teljes választékot és a műszaki
specifikációkat lásd a középső
oldalon

LG 300
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LG 204

LG 164

ELŐRE ÉS HÁTRA HALADÓ LAPVIBRÁTOROS TÖMÖRÍTŐK › KICSI

EGYSZERŰ KEZELÉS
Az előre-/hátrameneti kar és a
rögzített markolatfogantyú könnyű
kezelhetőséget biztosít.

EGYSZERŰ MEGEMELÉS
A nagy teherbírású acélkeret lehajtható
emelőszemmel rendelkezik.
(LG 164 és LG 204)

VÉDI A MOTORT

HUSQVARNA LG 204

Az acél váz védi a motort és
a sebességváltót.

TARTÓS TALPLAPOK
A talplapok Hardox 400 acélból
készülnek.

A SEBESSÉG
TERMELÉKENYSÉGET JELENT

VÁLASSZON MOTORT
Minden modell mind benzin-,
mind dízelmotorral kapható.

Az LG 204 25 m/perc sebességgel
tud tömöríteni.
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A DIESEL-HAJTÁSÚ
HIDRAULIKUS RENDSZEREK
EREJÉNEK MEGSZELÍDÍTÉSE
Amikor a nagy infrastruktúrájú projekteknél magasak
a minőségi és hatékonysági követelmények, a Husqvarna
teljesen hidraulikus reverzibilis lapvibrátor termékcsaládját
ajánljuk. A hidraulikus modellek háromféleképp növelik
a hatékonyságot.
Az első a puszta teljesítmény és a vastag rétegek tömö
rítési képessége. A Husqvarna LH 700 és LH 804 a leg
erősebb reverzibilis lapvibrátoraink, amelyek a szemcsés
talajok közepes és vastag rétegeinek tömörítésére alkal
masak – homoktól a kőzúzalékig. A méret és a tömörítési
kapacitás aránya miatt ezek a gépek rugalmas és gazda
ságos alternatívát jelentenek a hengerek számára,
távoli vagy szűk helyeken.

TÁVVEZÉRLÉS
A Bluetooth távvezérlő rendszer távol tartja Önt a
veszélyes helyektől. Az egyénileg párosított egységek
azt jelentik, hogy a vezérlés és a vevő között nem áll
fenn elektromágneses zavar kockázata. A Bluetooth
nem igényel közvetlen rálátást a kommunikációs
eszközök között, ami azt jelenti, hogy a kommunikáció
akár objektumokon át is mindig fennmarad.
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A második mód az egyszerű használat. A 10 tonnás hen
gerével egyenértékű teljesítményt irányíthat néhány moz
dulattal. A Bluetooth távvezérlővel a Husqvarna LH 804
még jobban segít Önnek, ha munka kezd nehéz lenni.
A Bluetooth távvezérlő lehetővé teszi, hogy akár 30 méter
távolságból is dolgozhasson, távol az akadályoktól, a füsttől
és a földcsuszamlás kockázatától. Mivel a Bluetooth tech
nológia rádióhullámokat használ, a távvezérlő és a gép
között nincs szükség közvetlen rálátásra.
A harmadik mód az üzemidő növelése. A hidraulikus
meghajtás növeli a megbízhatóságot. A híres gyártóktól
származó hatékony motorok lecsökkentik az életciklus
költségeit, és a nagy teherbírású alkatrészekből készült
robusztus konstrukció biztosítja a folyamatos működést.

ELŐRE ÉS HÁTRA HALADÓ LAPVIBRÁTOROS TÖMÖRÍTŐK

NULLA KÉZ/KAR REZGÉS

EGYSZERŰ SZERVIZELÉS

A Husqvarna LH 804 távvezérelt, ami azt jelenti,
hogy Önt nem éri semmiféle füst, rezgés és
rendkívül jól beláthatja a munkaterületet.

A kihajtható fedél könnyű hozzáférést
biztosít minden létfontosságú
alkatrészhez.

NAGY TEHERBÍRÁS
A jól méretezett védőkeret és az ütésálló
burkolatok védik a motort, a sebességváltót
és a rádióvevőt.

FENNTARTHATÓ

HUSQVARNA LH 804

A rendszer alacsony
fogyasztást és alacsony
károsanyag-kibocsátást
biztosít.

MÉLY TÖMÖRÍTÉS
Az LH 700 és LH 804 sorozat képes
kezelni a kőzúzalékot, és lehetővé teszi
a mély tömörítést.

HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG
Az LH sorozat 75 mm-es és 150 mm-es
oldalhosszabbítókkal is kapható, amelyekkel
a kapacitás akár 45%-kal is növelhető.

HIDRAULIKA A TELJESÍTMÉNYÉRT
A teljesen hidraulikus reverzibilis lapvibrátorok
a legigényesebb feladatok elvégzésére
készültek.

MEGBÍZHATÓ
Robusztus konstrukció tömített hidraulikus átviteli
rendszerrel párosítva. Ez megbízhatóságot
eredményez.

HUSQVARNA LH TERMÉKCSALÁD NEHÉZ TALPLAPOK
A teljes választékot és a műszaki
specifikációkat lásd a középső
oldalon

LH 804

LH 700
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A KEMÉNY MUNKA
FELGYORSÍTÁSA
A Husqvarna LP 6505 és LP 7505 gyalogvezérlésű duplex
hengerek termékcsaládja ideális szemcsés talaj és aszfalt
vékony rétegeinek tömörítésére. Az LP termékcsalád nagy
centrifugális erejével és sebességével kevesebb idő alatt
több munkát végezhet el. Ezek a gépek teljesen hidraulikusak,
mind a vibrációt, mind a mozgatást tekintve.
A magas járdaszegély távolság és kompakt kialakítás,
valamint a karcsú oldalak és hogy nincs túlnyúlás, lehetővé
teszik, hogy közel kerüljön a falakhoz, oszlopokhoz vagy élekhez
– alapvetően bárhová, ahová a munkája viszi. A rezgés be- és
kikapcsolása mindkét duplex hengeren könnyű, és a rezgéscsökkentő fogantyúknak köszönhetően hosszabb ideig tud
dolgozni.
16

Mind az LP 6505, mind az LP 7505 kaparókkal van felszerelve a hengerek tisztán tartásához, valamint automatikus
fékezési funkcióval ellátott hidraulikus fékekkel a könnyebb
kezelhetőség és a nagyobb biztonság érdekében. Egyéb
szabványos funkciók közé tartozik az üzemidőmérő és az
olajszint figyelmeztetés. A két felhajtható fedél megkönnyíti
a szervizelést és az akkumulátor töltését. A beépített hidraulikaolaj hűtő csökkenti az alkatrészek kopását, és meghos�szabbítja a karbantartási időközöket. A hidraulikus tömlők,
tömítések és csatlakozók élettartamát is meghosszabbítja.

DUPLEX HENGEREK
ALACSONY REZGÉSSZINT
Rezgéscsillapított fogantyú. Egyszerű kezelés.
A nyomógombos leállítás az alapfelszereltség része.

NAGY TÖMEG EGYSZERŰ MEGEMELÉSE

HUSQVARNA LP 6505

A nagy teherbírású védőkeret egypontos
emelőszemmel van ellátva a könnyű szállításhoz.

HATÉKONY MOTOR
Kis üzemanyag-fogyasztású
és alacsony károsanyagkibocsátású erőteljes motor.
Üzemidőmérő és olajszint
figyelmeztetés az optimális
irányítás érdekében.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM
A beépített hidraulikaolaj-hűtő meg
hosszabbítja az alkatrész élettartamát
és növeli a megbízhatóságot nehéz és
meleg viszonyok mellett.

EGYSZERŰEN
SZERVIZELHETŐ
A felhajtható fedelek könnyű
hozzáférést biztosítanak a
karbantartási pontokhoz és
az akkumulátorhoz.

EGYSZERŰ KEZELÉS
Automatikus hidraulikus fékek a
könnyebb kezelhetőség és a fokozott
biztonság érdekében.

HUSQVARNA LP TERMÉKCSALÁD
A teljes választékot és a műszaki
specifikációkat lásd a középső
oldalon

LP 7505

LP 6505

17

A HUSQVARNA
SZAKÉRTŐI ÁLLNAK
RENDELKEZÉSÉRE
A Husqvarna minden talajtömörítő berendezésének egyszerű a használata, de ugyanilyen
egyszerű ezeket megvenni, használni, karbantartani és javítani is – ez szervizkoncepciónk
lényege. A szervizközpontjainkban elkötelezett, rendkívül szakképzett munkatársakat talál
– a Husqvarna talajtömörítő berendezéseinek szakértőit. Tudják, hogy a berendezések gyors
és helyes szervizelése és javítása elengedhetetlen a professzionális felhasználók számára.
Annak érdekében, hogy a szervizelés folyamata zökkenőmentes legyen, a Husqvarna minden
szervizért és alkatrészekért felelős meghatalmazott dolgozója hozzáféréssel rendelkezik egy
internetes szervizeszközhöz, amely minden szervizelési és javítási funkciót támogat, ezáltal
rövidebb átfutási időt és jobb minőségű szervizelést tesz lehetővé.
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