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CR160 
РИВЕРСИВНА 
ВИБРОПЛОЧА 

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

2. НАДЕЖДЕН ДВИГАТЕЛ 
  Бензинов—9 к.с. 

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

4. УДОБНО РАЗПОЛОЖЕН ЛОСТ ЗА РЕВЕРС  
 Осигурява лесна смяна на посоката напред и назад    

5. УДОБНА РЪКОХВАТКА 
  Осигурява максимално удобство и контрол при работа  

6. ЧУГУНЕН КОРПУС 
  Освен здравина осигурява и допълнително тегло 

7. ЗАЩИТНА РАМКА 

  Покрива двигателя и шасито, осигурявайки защита от механични 
повреди  

9   
hp 

30.5 
kN 

2 
ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ 

  

 Реверсивна виброплоча 160 кг. CIMEX 

CR160 е предназначена за компактиране 

(уплътняване) на насипи, чакъл, земна и скална 

маса, филц, асфалт и други инертни материали. 

 Ревесивните трамбовки са особено 

подходящи за уплътняване в тесни 

пространства, където възможността за смяната 

на посоката на движение чрез завъртане на 

машината не е възможно.  

 За да може да се осигури максимално 

удобство и контрол при работа, особено в 

изкопи, реверсивната виброплоча 

е снабдена със система за смяна на посоката на 

движение, което позволява работа в тесни 

пространства.  

 С ефективната си дълбочина на 

уплътняване от 50 см., реверсивната 

виброплоча Cimex CR160 намира широко 

приложение за уплътняване на основи, преди 

полагане на бетон, алеи, тротоари, както и при 

ремонт на пътни настилки и много други.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

CIMEX EUROPE Gmbh. 
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РЕВЕРСИВНА 
ВИБРОПЛОЧА 160 
КГ. 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА CR160 

Центробежна сила 30.5 kN 

Размер на плочата 730 mm x 450 mm 

Скорост 20 m/min 

Дълбочина на уплътнение 500 mm. 

Ефективност на уплътнение 570 m2/h 

Максимален наклон 25 % 

Честота на вибрациите 4000 vpm 

Общо тегло 160 kg. 
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  За да може да се осигури максимално удобство 
и контрол при работа, особено в изкопи, 
реверсивната виброплоча е снабдена със система за 
смяна на посоката на движение, което позволява 
работа в тесни пространства.  

 Удобно разположеният лост за смяна на 
посоката е разположен на ръкохватката. Смяната на 
посоката на движение на реверсивната виброплоча 
се извършва чрез жило, което е опростена и 
надеждна система.  

 Работна плоча е обработена по специална 
технология за постигане на максимален 
самопочистващ ефект и за намаляне на полепването 
на материал. Корпусът на редуктора е изработен от 
чугун, като по този начин освен здравина се 
осигурява и допълнително тегло. Всички елементи 
на редуктора работят в маслена баня за оптимално 
смазване и намаляване на износването.  

 Предаването на движението от двигателя към 
редуктора се извършва посредством усилен 
центробежен съединител и ремъчна предавка, като 
движещите се части са покрити със защитен капак. 
Задвижването се осъществява от бензинов 
четиритактов двигател Cimex G270, с принудително 
въздушно охлаждане. 

 Защитна рамка покрива двигателя и шасито, 
осигурявайки защита от механични повреди. 
Извивката на рамката позволява товаренето и 
разтоварването да се завършва с подемна техника. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ  

 

 

Въздушен филтър 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ CIMEX G270  

Гориво Бензин 

Вид на двигателя 4-тактов 

Мощност 9 к.с. 

Брой цилиндри 1 бр. 

Охлаждане Въздушно 

Ремък 
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