PT900

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕНЗИНОВА
ПЕРДАШКА ЗА
БЕТОН

Пердашката за бетон CIMEX PT900 е
най-добрият избор при обработката на
шлайфан бетон и замазки в големи
помещения като халета, складове,
паркинги, зали и открити строителни
площадки.
С високата си производителност и
конкурентна цена,
тя намалява
значително разходите и времето за
изработка на шлайфан бетон с високо
качество.

2

6.5hp

90cm

4

ГОДИНИ

МОЩНОСТ

ДИАМЕТЪР НА
ЛОПАТКИТЕ

ТАКТОВ
ДВИГАТЕЛ

ГАРАНЦИЯ

1. РЕГУЛАТОР ЗА НАКЛОНА НА ЛОПАТКИТЕ
Променливият ъгъл на наклона на лопатките осигурява
постигане на
оптимална
гладкост
на
обработваната
повърхност.

Лесно управление, производителност
и надеждност на изгодна цена са
основните
качества,
превърнали
бензиновата пердашка Cimex PT900 в
един от най-предпочитаните продукти
на българския пазар в този сегмент.

2. РЕГ. ЗА НАКЛОНА НА РЪКОХВАТКИТЕ
Регулируем ъгъл на височината, позволява постигането на
максимален комфорт при работа с пердашката.

3. РЕДУКТОР С УСИЛЕНО ЛАГЕРУВАНЕ
Италиански редуктор с алуминиев корпус, осигуряващ отлично
охлаждане при продължителна работа без спиране.

4. ПРЕДПАЗНИ РИНГОВЕ НА ЛОПАТКИТЕ
Предпазват лопатките от удар при работа в близост до стени и
колони.

5. АВАРИЕН СТОП
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На лявата ръкохватка е разположен лост за авариен стоп, който
при изпускане на машината гаси двигателя.

6. О Т В О Р
ЗА
РЪКОХВАТКА

2

ВТОРА

ТРАНСПОРТНА

Улеснява преноса и повдигането.

7. БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
CIMEX G200, 4-тактов, 6.5 к.с.
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ОБРАБОТКА НА БЕТОН
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА PT900
Работен диаметър

90 см.

Брой на лопатките

4 бр.

Размери на лопатките

345 х 150 мм.

Обороти на лопатките

60 - 130 vpm

БЕНЗИНОВА
ПЕРДАШКА ЗА
БЕТОН 90см. | 6,5к.с.

78 кг.

Гориво

Бензин

Вид двигател

4—тактов

Мощност

6.5 к.с.

Брой цилиндри

1 бр.

Охлаждане

Въздушно

ОКОМПЛЕКТОВКА
•

Двигател G200

•

Ключ за свещи

•

Комплект лопатки—4бр.

•

Предпазен метален ринг за лопатки

•

Регулируема ръкохватка

•

Допълнителна ръкохватка за повдигане

•

Гаранционна карта + Ръководство

CIMEX PT900 – отличен избор за направата на
шлайфан бетон в големи помещения като
складове, паркинги, халета и други. С диаметър от
90 сантиметра, тя е с 33% по-висока
производителност от 60 см. пердашки и осигурява
над 15 пъти по висока скорост на заглаждане
спрямо ръчното пердашене.
Задвижвана
от
бензинов
двигател,
пердашката за бетон е подходяща за употреба и
на открити строителни площадки. Всички
пердашки за бетон Cimex стандартно са с
регулатор за прецизно настройване на ъгъла на
лопатките при работа. Променливият ъгъл на
наклона на лопатките осигурява постигане на
изключителна
гладкост
на
обработваната
повърхност. С работен диаметър 900 мм.,
пердашка Cimex PT900 идеалното решение за
всеки голям строителен обект. Удобната и
ръкохватка с регулируем ъгъл на височината,
позволява постигането на максимален комфорт
при работа. За безопасност при работа и защита от
нараняване, на лявата ръкохватка е разположен
лост за авариен стоп, който при изпускане на
машината гаси двигателя. На дясната ръкохватка
се намира лост за ръчно подаване на газ със
законтрящ механизъм за безстепенно и плавно
регулиране на оборотите.
Лесно управление, производителност и
надеждност на изгодна цена са основните
качества, превърнали Cimex PT900 в един от найпредпочитаните продукти на българския пазар в
този сегмент.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Тава за пердашка T90

К-кт лопатки за пердашка за бетон 4бр.

Въздушен филтър
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Резервен ремък
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДВИГАТЕЛ CIMEX G200

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

Общо тегло

PT900

