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CP70N / CP90NB / 
CP110N 
ВИБРОПЛОЧИ С 
ПРЕДЕН ХОД  

1. ЛЯТА МОНОЛИТНА ПЛОЧА 
 Висока износоустойчивост. Профила на плочата е със заоблен 
 борд. Самопочистваща функция. 

2. РЕДУКТОР С ПОДОБРЕНО ОХЛАЖДАНЕ. 
 Редуцира значително загряването, в резултат на топлообмена 
 между загретия до 150-170 градуса асфалт и вибраторната част. 

3. НАДЕЖДЕН ДВИГАТЕЛ 
  Работен обем 196 см3 . 

4. ДВОЙНА РЕМЪЧНА ПРЕДАВКА 
 Гарантира дълготрайна и безпроблемна експлоатация. 

5. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР 
 Системата за оросяване е особено важна при полагане на 
 асфалт, защото не позволява полепването му към виброплочата. 

6. ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА 
 Улеснява преноса и позволява мобилност дори само от един 
 оператор. 

7. ПОДАВАНЕ НА ГАЗ СЪС СТЪПКИ 
 Сигурен и стабилен контрол над работата на двигателя. 

8. СГЪВАЕМА РЪКОХВАТКА 
 Захваната към корпуса чрез тампони - намалява значително 
 вибрациите към оператора. Сгъваемата дръжка, значително 
 улеснява транспортирането на машината намалявайки 
 размерите ѝ  

  Новата серия виброплочи CIMEX 
съчетава производителност и надеждност с 
мобилност, лесни за транспортиране и 
съхранение. Предназначени за 
компактиране на земна маса, пясък, инертни 
материали, асфалт, паваж, тези виброплочи 
с преден ход ще ви изненадат с лесно 
управление и ергономичност.  
 За да отговорят на високите изисквания 
на потребителите, виброплочите са 
снабдени с усилена, самопочистваща се 
плоча, дренажен маркуч за лесно източване 
на маслото при смяна, транспортни колела, 
сгъваема дръжка и воден резервоар. С 
подобрена ефективна дълбочина на 
компактиране до 35 см., виброплочите с 
преден ход са предназначени за 
професионална употреба в строителството - 
там където е необходимо да се осигури 
стабилна основа, без последващи 
пропадания. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОДЕЛ CP70N CP90NB CP110N 

Центробежна сила 11.0 kN 13.0 kN 25.0 kN 

Размер на плочата 535mm x 371mm 546mm x 422mm 590mm x 502mm 

Скорост 25 m/min 15 m/min 32 m/min 

Обем на водния резервоар 10 l. 10 l. 10 l. 

Дълбочина на уплътнение 250 mm. 300 mm. 350 mm. 

Ефективност на уплътнение 802.50 m2/h 379.80 m2/h 802.50 m2/h 

Максимален наклон 25 % 25 % 25 % 

Честота на вибрациите 5500 vpm 5500 vpm 5500 vpm 

Общо тегло 66 kg 90 kg 110 kg 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ  

Гориво Бензин 

Вид на двигателя 4-тактов 

Мощност 6.5 hp 

Брой цилиндри 1 

Охлаждане Въздушно 

CIMEX EUROPE Gmbh. 
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Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервиз и резервни части за строителна техника  

 Благодарение на намалените си размери и ергономичен дизайн, новите виброплочи с преден ход от продуктовата гама 

на CIMEX са лесни за транспортиране и управление, което ги прави предпочитан избор при компактирането на земна маса. Чрез 

тях се увеличава производителността, като в същото време е намалява умората у оператора.   

 Предимствата които изтъкват операторите, но липсват в техническите характеристики, макар и на пръв поглед дребни, 

оказват огромно благоприятно влияние при работа с виброплочите. Дренажен маркуч за лесно източване на маслото, сгъваема 

дръжка, усилена чугунена плоча и воден резервоар са само малка част от предимствата на които един истински професиона-

лист би обърнал внимание. 

 В гамата от виброплочи с преден ход CIMEX, може да откриете такива които уплътняват на дълбочина от 20 до 35 см. То-

ва е достатъчно за да постигнете съвършен резултат, независимо от компактирания материал.    

 Благодарение на дългогодишният ни опит в разработването на продукти, ние успяхме да обогатим нашата продуктова 

гама от виброплочи с преден ход, като включихме всички най-често използвани видове, спрямо техните технически характерис-

тики. Сега продуктовата ни гама включва продукти с центробежна сила от 11 до 25 kN, различна скорост и различен размер на 

плочите, които покриват всички изисквания на съвременния оператор.   

 Задвижването им е с икономичен бензинов двигател с обем от 196 см3, доказал безпрецедентната си надеждност, тест-

ван в продължение на години в строителството и фирмите за машини под наем. За избягване на загряването на вибраторната 

част при полагане на асфалт с температура от 150-170 градуса, тя е фиксирана към основното тяло на машината чрез основи, с 

намалена контактна площ. Това допринася за значителното намаляване на топлообмена между полагания асфалт и вибрираща-

та част, увеличавайки и сервизния интервал за смяна на маслото във вибратора на 200 мото-часа. 

 Самопочистващата се плоча е изработена от чугун и е с различни размери, в зависимост от модела на машината. В срав-

нение с моделите при които плочата е стоманена, чугунената плоча има 4 пъти по висока износоустойчивост, като формата и 

позволява лесна промяна на посоката на движение напред, без опасност машината да се окопае в меки почви. 

 Стандартно в окомплектовката е включена система за оросяване и воден резервоар. Разположеният в предната част ре-

зервоар за вода, е свързан чрез маркуч с кран към оросяващата рейка. Системата е особено важна при полагане на асфалт, за-

щото не позволява полепването му към контактната повърхност. 
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